
توضیحاتکد ملینام پدر نام خانوادگینامشماره داوطلبیردیف

4270525096حسنعلی احمديلیال1533001052

4400169006محمد اسديمهسا2533002012

4270854944صابر افراسیابیمعصومه3533001057

4270515503عربعلی افشارالمیرا4533001058

4270644087محسن انصاريسپیده5533001060

3850104141عبدالقادر باهنرآزاد6533001007

1630179299سالمت بلديسمیرا7533001061

4270966386فتح اله بهرامیزهرا8533001065

5890014048علی بهرامیپرستو9533001066

4400113116نبی اله پاشائیمنیره10533002015

4270441623علی پورمحمدرضائیانسحر11533001069

2940134154عبداله پیشداديعبدالخالق12533001009

4270597437اصالن حاتمیرباب13533001073

4270929952رسول حسنیمحمد مسعود14533001011

4890183728محمدعلی حسنی اصلسهیال15533001075

3770193921جمشید زارعیفرشید16533001017

4285876701مصطفی سلیمیفاطمه17533001086

4270654198نصرت اله شجاعیآرزو18533001089

4270542241حسین صادقیمهسا19533001091

2940143196جعفر طاهري تکانتپهرقیه20533001097

4270405546احمد عباديزینب21533001098

16184701شعبان عسگريمیالد22533002007

4270771119حسن رضا عسلیسحر23533001101

4270511192اسمعلی علويسهیال24533001103

5050055660محمدعلی قابلی علمداريفاطمه25533001109

4270858788ناصر قاسمیبهنام26533001023

5890004743عبداله قدیمیمریم27533001113

3770215346رضا قیصريزهره28533001120

4400196623رحیم محمد بیگیسعید29533002009

4360313292کریم محمديفاطمه30533003017

4900397334حجت اله موسوي ویريسیدمهدي31533001031

5890008161رضا مهدي زادهحمیدرضا32533001033

4270935502ولی اله نادرخانیحسین33533001034

4270979577رزاق نصیريالمیرا34533001141

4270695331محمدعلی نوري قیداريفرزانه35533001142

5390039556محمدآقا نیک فرالهام36533001143

سهمیه 25 درصد ایثارگران4270630418احمد خان محمديسحر37533001077

سهمیه 25 درصد ایثارگران4270797142محمدباقر محمديلیال38533001128

سهمیه 25 درصد ایثارگران4400167208امین مراديزهرا39533002019

سهمیه 25 درصد ایثارگران3320100629مراد ملک پورمیثم40533003007

نتیجه اولیه آزمون جذب نیروي شرکتی  مورخ 99/05/20 جهت بررسی مدارك( بترتیب حروف الفبا) 

پرستار - زنجان

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت 

سهمیه ایثارگران 25 درصد و 

طبق تفاهم بعمل آمده با بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استان 

زنجان 3 نفر از سهمیه مذکور 

به داوطلبان آزاد اختصاص 

یافت



توضیحاتکد ملینام پدر نام خانوادگینامشماره داوطلبیردیف

نتیجه اولیه آزمون جذب نیروي شرکتی  مورخ 99/05/20 جهت بررسی مدارك( بترتیب حروف الفبا) 

4360306377یاورعلی اله مراديثریا1533003009

4360249047حسین محمديمسعود2533003002

4360281129اصغر مظفريسعید3533001001

4360338627سیدوهاب موسويسیده فاطمه4533003016

5390036281مروت احمديمرضیه1533001146

5390043294عزیزاله عماريلیال2533001151

5390045394سید محمد محمديسیده الهام3533001154

5390026421شمسعلی نوريسمیرا4533001157

-6150080870موسی شقاقیبهزاد1533001042

4400039854کیومرث توکلیمرجان1533004017

6150021092اصغر داودي ویکیامینه2533004018

-4360198711یداله عباسی قیداريبهاره1533003043

4270522062عباس بابائی مرادمعصومه1533001169

4400197557شعبانعلی خادمیمهسا2533002024

4270445701یداله خسرويسکینه3533001176

4270191971سید آقاجان مرتضويسیده فاطمه4533001185

4400055418بهرامعلی آقامیرزاییفاطمه1533002028

6150040119علی رضا بهرامی هیدجیمرتضی2533004013

4270741414یارعلی جوزيلیال3533001207

5390045793حسن حسامینسرین4533001209

4400178935سید علی حسینیسید محمد5533002027

4270004371محرمعلی خدایاريسکینه6533001213

4270685131محسن رسولی مراديسمیرا7533001219

5890025872ابوالحسن سلیمیلیال8533001220

3790099724حسن شهبازنژادقاسم9533001193

4360349981عبداله عبداله ئیاحمد10533001196

4400196951اسمعیل عزیزخانیسمیرا11533002031

4380920712حمزه علی غفاريمریم12533001224

4270708409مقتدا قره باغیمحمد رضا13533001198

4360351501سهرابعلی کبودخانیهادي14533003024

5390032527حشمت اله محمديهاجر15533001228

4400189783پرویز نظريایسان16533002034

2960171365نجف پاشائیمهدي1533001235

5390000463بهروز عمارلوسمیه2533001247

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت سهمیه 

ایثارگران 25 درصد و طبق تفاهم بعمل 

آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

زنجان 1 نفر سهمیه مذکور به داوطلبان 

آزاد اختصاص یافت.

پرستار - خدابنده

پرستار - طارم

پرستار - ماهنشان

کارشناس پرتوشناسی - ابهر

کارشناس پرتوشناسی - خدابنده

کارشناس اتاق عمل - زنجان

کارشناس هوشبري - زنجان

کارشناس آزمایشگاه - طارم

-

-

-

-

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت 

سهمیه ایثارگران 25 درصد و 

طبق تفاهم بعمل آمده با بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استان 

زنجان 2 نفر سهمیه مذکور به 

داوطلبان آزاد اختصاص یافت.



توضیحاتکد ملینام پدر نام خانوادگینامشماره داوطلبیردیف

نتیجه اولیه آزمون جذب نیروي شرکتی  مورخ 99/05/20 جهت بررسی مدارك( بترتیب حروف الفبا) 

5600009232یونسعلی پیريشیدا1533001250

5600015011مجتبی ملکی نژادعلی2533001236

4360314353قنبر علی  احمدي اینچه ايمرتضی1533003031

4360353871قربانعلی بیکدلومرتضی2533003034

4360243774علی بیگدلی نظرقلیپریوش3533003041

4360196377حکمت اله رفیعیوحید4533003035

4360162537رزاق بهرامیداود1533002035

3860511718حجت جلفائیمحمد2533004016

4400117545نقی حدادیان ابهريحکیمه3533002039

4270943076کریم صالحیمحمد4533002036

4270678984شمسعلی دویرانمیکائیل1533001238

5870029740محمدعلی کماسیعباس2533003039

4270742461مهدي اسماعیلیفرشته1533001255

4270690704علیمراد جمشیديساناز2533001256

4270797721علی سعیدزادهزهرا3533001259

4270879793ناصر معصومیمحسن4533001243

کارشناس آزمایشگاه - ایجرود

کارشناس آزمایشگاه - زنجان

-

-

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت سهمیه 

ایثارگران 25 درصد و طبق تفاهم بعمل 

آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

زنجان 1 نفر سهمیه مذکور به داوطلبان 

آزاد اختصاص یافت.

کارشناس آزمایشگاه - ماهنشان

کارشناس آزمایشگاه - خدابنده

کارشناس آزمایشگاه - ابهر

-

-


