
  بسمه تعالي

،     ١١/١٣٩٩/  ٢٤مورخ  دانشكده علوم پزشكي ساوه  ضمن تبريك و آرزوي موفقيت به پذيرفته شدگان نهايي در آزمون استخدام پيماني  
كارت    –مدرك تحصيلي     –تصوير شناسنامه و كارت ملي    –  ٣*٤قطعه عكس    ٣داشتن (   مقتضي است جهت انجام مراحل گزينش با در دست

دقيق و بدون قلم خوردگي ) ،  فايل پيوست    و فرم تكميل شده مشخصات فردي (  (مخصوص آقايان)  پايان خدمت يا معافيت از خدمت عمومي
ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه مراجعه نمائيد . الزم به ذكر است بكارگيري شما    -خيابان جمهوري    –به دفتر هسته گزينش واقع در ساوه  

  تاييد هسته گزينش دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه مي باشد. منوط به  

 واحد منابع انساني دانشكده علوم پزشكي ساوه 

  نام  تاريخ ارائه مدارك 
نام  

  خانوادگي 
  عنوان شغل   كد ملي 

ت 
سا ع

٨ 
الي 

١٠
 

صبح روزسه شنبه مورخ 
٢٢
/

٠٤
/

١٤٠٠
  

  مسعود
عرب  
  ساوجي 

 تاسيسات مهندس   ٥٩٠١١٦٥٦٨

 مهندس تاسيسات  ٤٣١٠٧٠٠٩٥٠  قاسمي   ميالد

 مهندس برق  ٦٠٢٤٥٩٥٩١  نوجوان   مجيد 

 مسيول دفتر ٦٠٣٢٠٧٨٩٨  اشرفي   امير

 مسيول دفتر ٦١٨٩٣٦٩٤٥٦  سارمي   روح اهللا 

 مسيول دفتر ٦٠٣٢٩٣٠٩٣  مرادي  شهناز 

 مسيول خدمات مالي  ٦٢٢٣٦٢٤٩٦  حسيني   فاطمه سادات 

 مسيول خدمات مالي  ٦٠٣٣٢٩٤٣٨  رهنما   حسام الدين 

 مسيول خدمات مالي  ٥٩٠١٤٠٥٣١  صديق   پوريا 

 مسيول خدمات مالي  ٥٩٠٠٤١٤٤٤  صولتي   ناصر 

 مسيول خدمات مالي  ٥٩٠١٠٨٤٨٤  قاسمي   مجتبي

 مددكاربهداشتي ودرماني  ٦١٨٩٩٣٣٥١٣  خدادادي   هانيه 

 متصدي اموردفتري  ٦١٨٩٩٤٦٤٠٢  پاك نيت   مصطفي

 ماما  ٥٩٠١٦٣٧٣٦  اعظمي  مهناز 

 ماما  ٣٩٨٠١٦٢٢٤٩  پارسا   فايزه 

 ماما  ٥٩٠٣٦٩٧٢٥  تواره   مينو 

 ماما  ٦١٨٠٠٣٥٧٣٣  جواهري   زهرا 

 ماما  ٥٩٠٠١٤٠٥٦  كاشي   فريبا 

 ماما  ٥٩٠٢٥٩٧٠٩  نادمي   محدثه 

  معصومه 
حاجي  
  عسكري

 كارگزين  ٥٩٠٠٨٨٥٥٦

 كارگزين  ٦٠٠٣٤١٤٠٢  مقيمي  احمد 

 كارشناس هوشبري  ٥٥٠١٣٨١٥٣  جعفري   رضوانه 

 كارشناس هوشبري  ٦١٨٠٠٣٥٣١٨  عسگري  مايده 



 كارشناس هوشبري  ٥٩٠٢٧٠٧٩٦  مهري   پريسا 

 كارشناس معماري  ٤٢٨٤٨٩١٣٧٥  كاظمي   سعيد 

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت  ٤١٦٠٥٢٠١٧٠  ايرانشاهي   فاطمه 

 ارايشي وبهداشتيكارشناس فراورده هاي   ٦٠٣٢٦١٧٠١  صالحي   زهرا 

 كارشناس شبكه  ٣٩٨٠٠٩٤٣٩١  پارسا   ميثم 

 كارشناس شبكه  ٥٩٠١٥٠٠٣٠  محكم كار   سعيد 

 كارشناس سالمت روان  ٦٦٦٠٠٢١٤١٨  بختياري   الهام 

ت 
سا ع

١٠
 

الي  
١٢

  
صبح روزسه شنبه مورخ 

٢٢
/

٠٤
/

١٤٠٠
  

 كارشناس سالمت روان  ٦٠٣٢٦٤١١٥  حسينلو  عاطفه 

 كارشناس سالمت روان  ٥٩٠٠٢٢٨١٤  ذهبي   فاطمه 

 كارشناس سالمت روان  ٦١٨٠٠٣٤٣٩٧  فرزانه   مرضيه 

 كارشناس سالمت روان  ٨٣٠٩٣٨٣٤  كارازموده   رويا 

 كارشناس سالمت روان  ٢٦٩١١٤٢٤٥٠  محمدپور   سميه 

  طيبه
معبودي 

  موخر 
 كارشناس سالمت روان  ٣٨٧٤٧٠٥٧٢٢

 روابطعموميكارشناس   ٦٠٢٤٦٠٨٣٢  اسكندري   سميه 

 كارشناس حقوقي  ٥٩٠٣٥٢٠٣٢  رنجبر   زهرا 

 كارشناس حقوقي  ٣٣٣٠١٠٩٣٨٦  سليمي  فرحناز 

 كارشناس حراست نيروي انساني  ٣٩٩٢٥١٧٩٧٧  الماسي   مهدي 

 كارشناس تغذيه ٥٨٩٩٨٤٨٨٨  الياسي   ليال 

 كارشناس تغذيه ٢٩٢٠٠٠٣٥٧٧  طه  پريسا 

 سازماني سالمت كارشناس تعالي   ٥٩٠٢٧٠٨٥٠  احدي   هما 

 كارشناس تحليل گرسيستم  ٥٩٠٠٨٥٦٦٢  رفيعي  فاطمه 

 كارشناس تحليل گرسيستم  ٦٠٢٤٤٠٨٤١  قربانلي   ليال 

 كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها ٣٨١٠٣٥٥٣٦٤  ارژنگي   هژار 

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي  ٥٩٠٠٠٦٩٣٢  قاسمي   مهناز 

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي  ٥٩٠١٧١٤٦١  قرباني   مريم 

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي  ٦١٨٠٠٣٥٠٦٧  وفا   مرضيه 

 كارشناس بهداشت محيط  ٦١٨٠٠٢٩٠٦٧  سعادتي   ساجده 

 كارشناس بهداشت محيط  ٢٢٧٩٩٧٢٧٢٧  غنمي  زينب 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٥٩٠٢٩٣٦٨٠  اميني ارا   اذر

 بهداشت خانواده كارشناس   ٦١٨٠٠٣١٩٦٧  حسني  فاطمه 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٣٣٢٠٠٧٢٤٧١  حيدري   سارا 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٥٩٠٣٢٠٣٣٥  خادميان   حديثه 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٥٩٠٣٢٨١٤١  عطارد  مرضيه 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٦١٨٠٠٤٤٤٩١  قراگوزلو   ليال 



 خانواده كارشناس بهداشت   ٥٩٠٣٧٨٩١٠  لطفي   زهرا 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٥٩٠١٩٦٨٤٧  ليال   احدي 

 كارشناس بهداشت خانواده  ٥٩٠٣٢٥٧٠١  محمدياني   حميده 

ت 
ساع

١٢
الي 

١٣
روز سه شنبه مورخ  

٢٢
/

٠٤
/

١٤٠٠
  

 كارشناس بهداشت خانواده  ١٠٧٣٢٧٣١  نوريده   ليدا 

 كارشناس بهداشت حرفه اي  ٥٩٠٣٣٢١٤٧  حدادي   زهره 

 كارشناس بهداشت حرفه اي  ٥٩٠٠٤٦٤٧٠  قديمي  حميد 

 كارشناس بهداشت حرفه اي  ٥٩٠٠٣٩٢٤٥  نوري   سعيد 

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٤٨٤٠٠٨٢١١١  جاپلقي   اميرحسين 

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٥٩٠٢٧٦٢٢٠  خدايي  رضا 

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٥٩٠١٧٢٠٦٩  شابداقي   حسين

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٣٣٢٠٠٩٢٧٠٧  كمرخاني   ميالد

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٥٩٠٢٤٣٧٨٠  مجرد   سجاد 

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٥٩٠١٤٧٢١٨  محسن   عباسي

ت 
سا ع

٨ 
الي 

١٠
 

صبح روز شنبه مورخ 
٢٦
/

٠٤
/

١٤٠٠
  

 فوريت هاي پزشكيكارشناس باليني   ٥٩٠٠٧٩٥٠٦  مظفربيگي   مصطفي

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي ٥٩٠٢٧١٩٧٠  منصوري  حسن 

 كارشناس امورورزشي  ٥٣٤٨٥٧٠٥١  ميرجوادي  ميناسادات 

 كارشناس امورپژوهشي  ٦٠٣٢٥٤٠٠٤  باقري   مهدي 

  فاطمه 
حقيقت  
  دوست

 كارشناس امورپژوهشي  ٢٥٧٢٢٣٣٥٦٨

 اموراموزش كارشناس   ٦٠٢٤٦٩٤٢٢  باغ چقي   نصيبه

 كارشناس اموراداري  ٥٩٠٣٨٣٨٦٨  احمدي   زهرا 

 كارشناس اموراداري  ٦٠٣٢٤٣١٩٣  جالدت   محسن 

 دارووبهداشتي-كارشناس ازمايشگاه غذا ٢٣٧٢٦٨١٠٦٠  جوكار   امراله 

 دارووبهداشتي-كارشناس ازمايشگاه غذا ٥٢٠٠٢٦٣٧٣  قاسم خاني   ندا 

 دارووبهداشتي-كارشناس ازمايشگاه غذا ٤٣١٠٤١٩٨٣٦  كشاورزصالح   فاطمه 

 دارووبهداشتي-كارشناس ازمايشگاه غذا ٢٤١١٦٦١٤٤٤  هاشمي   مريم 

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ١٤١٨٦٦٩١  احمدي   الناز 

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ٥٩٠٠٥٨٩١٦  پاك نيت   مينا

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ٤٨٠٣٧١٢٣٧  ترابي   اكرم 

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ٥٩٠٢٤٧٢٨١  رضايي   عاطفه 

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ٥٩٠٣٠١٢٩٢  كاكلي   مهديس 

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ٦١٨٠٠٠٦٢٨٨  نيكنام  معصومه 

 كارشناس اتاق عمل  ٥٩٠٣٠٢١٨٣  اشرفي   اذر

 كارشناس اتاق عمل  ٥٩٠٢٥٩٣٠١  اكرمي   راضيه 

ت  سا  
ع

١٠
 

 كارشناس اتاق عمل  ٦١٨٠٠٣٤٣٨٩  كاشي لو   مرضيه 



 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٥٩٠١٢٤٩٨٦  احدي   محسن 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ١٨٧٧٦١٩١  اشياني   وحيد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٦١٨٠٠١٦٨٤٤  ايوبي   مهدي 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٤٩٥٠١١٢٢٧٩  حسيني تبار  پرويز 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٤٠٢٠١٤٦٦٨٣  سامع   سجاد 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٥٩٠٣٤٣٤٥٩  سيمرغ   محمدحسين 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٥٩٠٢٢٢٦٦١  شاهمرادي  عباس

 فوريتهاي پزشكي كاردان باليني   ٦١٨٩٩٠١٤٤١  شعباني   وحيد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٦١٨٩٨٩٠٨٦٥  قمري   جعفر 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ١٨١٥٥٩٢٨  محمدي   حسين

  سيدمجيد 
ميرسيدي  

  زارع 
 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٤٠٢٠١٥٥٧٣٩

  محمدرضا 
ميرگلوي  

  بيات 
 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٦١٨٠٠٤٢٣٢٢

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٤٩٠٠٣٨٩٤٩٨  نادري   احسان 

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي  ٣٣٢٩٨٠٥٧٩١  نوري   بهروز 

 داروساز  ٥٩٠١٨٢٣٤١  معصومي  عاطفه 

 داروساز  ٥٩٠٢٩٥٤٥٤  نگارساوجي   مهتا

 حسابدار  ٥٩٠١٣٦١٥١  احمري   فاطمه 

 حسابدار  ٥٩٠٣٢٢٩١٥  شاهي   محمد 

 حسابدار  ٦١٨٠٠٥٨٢٠٢  عباسي  ليال 

ت 
سا ع

٨ 
الي 

١٠
 

صبح روز يكشنبه مورخ 
٢٧
/

٠٤
/

١٤٠٠
  

 حسابدار  ٦١٨٩٩٦٥١٣١  علمي  امير

 پزشك عمومي  ٥٩٠٢٦٢٤٧٥  سليمي  فهيمه 

  فاطمه 
طلوعي 
  دورباش 

 پزشك عمومي  ٣٧٠٧٠٠٢٢٨

 پزشك عمومي  ٨٤٣٥٣٠٣١  ميرزايي   ارش 

 پرستار  ٥٩٠٠٨٢٦٦٣  بابايي   مريم 

  شيرين 
بوستاني  
  احمداباد

 پرستار  ٥٩٠٣٠٧٣٩٨

 پرستار  ٥٩٠٢٠٧٣٩٣  پناهي  مرضيه 

 پرستار  ٦١٨٠٠١٣٢٧٦  جواهري   مريم 

 پرستار  ٦٠٢٤١٨٧٨١  حسني  زهره 

  مجتبي
حسيني 
  زرندي 

 پرستار  ٦١٨٠٠٣٨٧٦٧

 پرستار  ٥٩٠٠٠١٢١٣  خرم   رضا 

 پرستار  ٥٩٠١٢٠٩٦٤  رضامحمدلو   حميد 



 پرستار  ٥٢٠٦٤٣١٢٧  روديان   گل پر 

 پرستار  ١٥١٩٤٨٢٥  سرخيل   شيما 

 پرستار  ٥٩٠٠٧٥٢٥١  سلمانيان   فاطمه 

ت 
سا ع

٠ 
الي 

١٢
  

صبح روز يكشنبه مورخ 
٢٧
/

٠٤
 /

١٤٠٠
  

 پرستار  ٥٩٠٢٦٩٩٠٩  سليمي  طاهره 

  ناهيد 
شمس  
  زرندي 

 پرستار  ٦١٨٠٠١٦٥٩٣

 پرستار  ٥٩٠٢٣٣٠٠٩  صفري   سعيده 

 پرستار  ٦١٨٠٠٣٦٩١٨  صفري   فاطمه 

 پرستار  ٣٧١٢٦٧٧٤٩  مرادي  پريسا 

 پرستار  ٥٩٠٠٠٧٦٠٢  مرادي  زهرا 

  الهه 
ملكوتي 

  خواه 
 پرستار  ٤٨٠٤١١١٣١

 پرستار  ٥٩٠٢٧٣٢٥٦  نجفي   محبوبه 

 پرستار  ٦٠٣٤٠٠٧٨٧  نيكونام   هادي

 بازرس  ٦٠٢٦٤٤٧٨١  ميثمي   ناطق 
 


