
  بسمه تعالی

  

مراجعه به هسته جهت  24/11/1399مورخ  پیمانی سازمان سنجشآزمون  نهایی اطالعیه نتایج

  )سري دوم(ش گزین

لغایت  11/07/1400یکشنبه مورخ از تاریخ تحویل مدارك  برايمی رساند،  داوطلبان ذیلبه اطالع داوطلبان 

با همراه داشتن کلیه مستندات اشاره شده به بعد از ظهر  14صبح الی  8از ساعت   14/07/1400 مورخ چهارشنبه

بین میدان  -خیابان توحید  -قاضی آباد  -شریعتی خیابان  –خرم آباد  –دانشگاه به آدرس لرستان  گزینشواحد 

  .دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه نمایند گزینش - 4شماره  ساختمان -  اول و دوم

  

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه  -1

 اصلی و کپی کارت ملی -2

 )ویژه برادران(از خدمت  دائم اصلی و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت -3

 اصل و کپی آخرین مدرك تحصیلی -4

جهت رشته هاي ) معافیت از طرح یا پایان طرح( نیروي انسانیالیحه اصل و کپی آخرین وضعیت طرح  -5

جهت اشتغال تمدید طرح براي رشته هاي اجباري و نامه موافقت با انصراف از طرح  گواهی –اجباري 

 رشته هاي اختیاري

 ... و بسیج، فعالیت در نهادهاي انقالبیایثارگري و اصل و کپی کلیه مدارك مربوط به سهمیه هاي  -6

با فناوري دورهاي مرتبط تالیف و ترجمه کتب علمی ،  ،مقاالت عملی ( گواهی فعالیت هاي علمی  -7

 ... )و  ICDLاطالعات 

 ...مدارك و مستندات مربوط به کسب عناوین ورزشی ، علمی ، هنري و  -8

 پشت نویسی شده 3*4 قطعه عکس 4 -9

 

  *تذکرات بسیار مهم*

و  استخدامی تلقی ادامه مراحلانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از *

  .طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

  

  

  



  

  رشته شغلی و حروف الفبافهرست اسامی داوطلبان جهت مراجعه به هسته گزینش بر اساس 

  شغل محل -شغل محل امتحانی   رشته شغلی  کد ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام ردیف

 بروجرد-لرستان -پرستار پرستار 927****412 رسول اخترشناس سمانه  1

 بروجرد-لرستان -پرستار پرستار 191****412 اله داد کاکاوند مرضیه  2

 دوره-لرستان -پرستار پرستار 393****528 مسیب بهرامی محمد  3

 دوره-لرستان -پرستار پرستار 299****406 شهمراد صفري احمد  4

 سپیددشت-لرستان -پرستار پرستار 371****592 علی مراد پوالدوند گودرز  5

 الیگودرز-لرستان -پزشک عمومی  پزشک عمومی 056****175 عبدالمحمد کایدي پویا  6

 خرم اباد-لرستان -پزشک عمومی  پزشک عمومی 001****418 کاظم صالحی نوید  7

 دورود-لرستان -پزشک عمومی  پزشک عمومی 584****001 امیرعلی شاهعلی زاده اول نیما  8

 527****613 مالداد ادینه حسن  9
کاردان بالینی فوریتهاي 

 پزشکی

لرستان -کاردان بالینی فوریتهاي پزشکی 

 دوره-

 540****598 محمدمراد بازوند علی  10
کاردان بالینی فوریتهاي 

 پزشکی

لرستان -کاردان بالینی فوریتهاي پزشکی 

 رومشکان-

 205****484 علی اکبر فریدونی زهرا  11
ازمایشگاه کارشناس 

 تشخیص طبی

- کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی 

 ازنا-لرستان 

 841****412 محمدعلی بیرانوند مهسا  12
کارشناس ازمایشگاه 

 تشخیص طبی

- کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی 

 بروجرد-لرستان 

 198****494 فرمان علی ابادي مینو  13
-کارشناس ازمایشگاه غذا

 دارووبهداشتی

-دارووبهداشتی -ازمایشگاه غذاکارشناس 

 خرم اباد-لرستان 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس امورفرهنگی  کارشناس امورفرهنگی 311****418 عباس حیدري مهر کبري  14

 کارشناس امورفوق برنامه 119****485 سبزخدا الهیاري سمیه  15
خرم -لرستان -کارشناس امورفوق برنامه 

 اباد

 کارشناس بهداشت خانواده 485****418 رمضان زارع هابیل طاهره  16
-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده 

 سلسله

 پلدختر-لرستان -کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط 405****528 مراد عزیززاده فرهاد  17

 الیگودرز-لرستان -ماما ماما 944****416 ضیا قانع نفیسه  18

 دوره چگنی-لرستان -ماما ماما 318****613 مرادعلی حاتم وند نسیم  19

 سپیددشت-لرستان -ماما ماما 157****418 محمدرسول سهرابی سارا  20

 سپیددشت-لرستان -ماما ماما 133****406 رستم عنایت زاده سمانه  21

 

  ))پایان (( 


