
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد691*****13مهدی زاده شاهسوارحسین1
مرد985*****13محمودی چایکندیعلی 2
مرد629*****17محمدی احمد آباد شهرکرحیم3
مرد234*****13آسیابیسجاد4
مرد183*****56زلفیجالل5
مرد858*****13لطفی اشتلق سفلیبهمن6
مرد102*****16درستابوالفضل7
مرد584*****13فاتح امیرخیزمحمد8
مرد306*****17بهتاش اسکوییعلیرضا9
مرد942*****17تقی نژاد کردآبادعبداهلل10
مرد711*****14امانیعلی11
مرد220*****14فتحی قورشاقلوسلیم12
مرد296*****60پوراحمدقاسم13
مرد052*****60عباس زادهنعمت14
مرد582*****14عبادیقاسم15
مرد153*****14موسویمیرحسین 16
مرد828*****15عزیزی عربشاه خانمهدی17
مرد451*****14قمی کرداحمدمیر پیمان18
مرد174*****14احمدی پیشتابپیمان 19
مرد423*****15شکرچیمهدی20
مرد811*****17قاسمی عین الدین اصغر21
مرد507*****17نژادعباسی بستان آبادعلی22
کرد کندی بستان آبادمرد044*****17اسمعیلی حاجی آقابهزاد23
مرد848*****16بنابیمهدی24
مرد179*****16کاظم نژنداصلبهمن25
آنا خاتون تبریزمرد079*****13جبرئیل موسوی میرحسین26
الوار سفلی تبریزمرد128*****13احمری مایانیصمد27
ینکی اسپیران تبریزمرد613*****13ثمودی سفیدان جدیدمهدی28
اسنجان تبریزمرد663*****13پناهی اسنجاناحمد29
مرد611*****13سروری لیقوانبهزاد30
مرد214*****17قسیمی قاسم 31

قره بابا بستان آباد

بناب 

لیقوان تبریز

کرد آباد اسکو

نقدوز اهر

آقبراز اهر

ورگهان اهر

رواسجان اهر

اهر

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد یک ونیم برابر ظرفیت مورد تقاضا

تبریز 

سردرود تبریز

ینگجه آذرشهر



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

بیرق تبریزمرد401*****13عظیمی زاد سفیده خوان شهرام 32
مرد616*****15حاجی نژاد اصلعیسی 33
مرد397*****15نقویانمیثم 34
مرد366*****50عابدیمصطفی35
مرد567*****50قنبرزادهداریوش36
مرد733*****63تقی پورتقی37
مرد169*****15حسن پورمیثم38
مرد201*****16حیدریجعفر39
مرد451*****63حسین زادهمحمد40
مرد100*****15حیدریآیت اله41
مرد190*****63عظیمیبهزاد42
مرد987*****50ابراهیم زاده وحید 43
مرد224*****50صیامی کورعباسلوتارویردی44
مرد817*****51رحیمیصیاد 45
مرد786*****13علی یانرضا46
مرد009*****51محمودیمیالد47
مرد170*****51نایبیمحمد48
مرد181*****14جهان بینصائب49
مرد189*****51عزیزی پیرعلیلوشهرود50
مرد703*****17آقاسیمرتضی51
مرد346*****17الهوردی زادهمحمود 52
دیزج خلیل شبسترمرد131*****17بدلی وایقانمهدی53
مرد179*****17احسانیاصغر54
مرد130*****62جهانگیریتیمور55
مرد629*****62ساسانی مزرعهمحمدعلی56
مرد191*****62مرادیامیر57
مرد509*****17حسنی قراتپهیاسر58
مرد805*****17حشمتی سیسمیالد59
مرد189*****50باقری بنابتوحید60
مرد766*****50گوزلی هرگالنهادی61
مرد100*****50احمدی ابراهیم62
مرد504*****50نیک دوستمهدی63

هرکالن عجب شیر

تیل شبستر 

کوثر شبستر 

مزرعه شبستر 

نظرلوی شبستر 

خضرلو عجب شیر 

شیویار چاراویماق 

ورقه علیای چاراویماق 

محمود آباد خدا آفرین 

مردانقم خدا آفرین 

جانانلو خدا آفرین 

خمار لو خدا آفرین 

نوجه مهر جلفا

آغچه ریش چاروایماق

شجاع جلفا

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد یک ونیم برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد375*****13آهمهمهدی64
مرد060*****51عباسپورناصر65
مرد498*****14خیراللهیمحرم66
مرد811*****13عابدینیحسین67
مرد964*****51ابراهیمی تراکمهابراهیم68
مرد803*****51لطفی پور تراکمهسعید69
مرد921*****51فتوحی رضا70
مرد489*****51مالزممیالد71
مرد644*****15اسدپورتوحید72
مرد019*****15چادرالجوردمحمدمهدی73
مرد851*****15 رنجدوست وحید74
مرد646*****15عابدینی دولت ابادامین75
مرد494*****15جوانمردبهنام76
مرد077*****15نفیسیشهرام77
دیزج خلیل شبسترمرد131*****17بدلی وایقانمهدی78
کلین قیه مرندمرد500*****15یعقوب زادهناصر79
مرد040*****15جباری عتیق سجاد 80
مرد331*****15حدودیسید اسرافیل81
مرد841*****15بهادریعمار82
مرد179*****13مرسلیحامد83
مرد081*****15ابراهیمیعلی84
مرد090*****15کنگریعلی85
مرد907*****15پناه پور گله بان یاسر 86
مرد817*****15نجفی لیواریمهدی87
مرد141*****15محبوبی یامچیمصطفی88
مرد951*****15نوری زنجیرهفرهاد89
مرد872*****50جهانی قوریجانمهرداد90
مرد127*****29منتظمی کوزه گرانیرشید91
مرد278*****50اکرم یوزباش کندیعلی92
مرد536*****50عادلیسجاد93
مرد095*****50واحدمیثم94
مرد075*****50عبدیحامد95

بایقوت ملکان 

تپه اسماعیل آباد ملکان

آقمنار ملکان 

پیام مرند 

هرزند عتیق مرند 

یکان کهریز مرند 

اردک لو مرند 

یامچی مرند 

کشکسرای مرند 

قره قیه کلیبر 

قلعه کندی کلیبر 

نجف تراکمه کلیبر 

ارسی مرند 

بنگین مرند 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد یک ونیم برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش 

پیغان چای کلیبر 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد169*****15امینیکرم96
مرد954*****50صمصامیبختیار97
مرد484*****50سیدی مبارک آبادقهرمان98
مرد601*****50نجفیمهدی99
مرد240*****50حقیریجواد100
مرد820*****50خلیلیحامد101
مرد658*****15حسین خانیهادی102
مرد616*****15زمانی سبزیکیوان103
مرد244*****15محمدی اچاچلوییجابر104
مرد382*****15نعمتیپیمان105
مرد705*****15رحیمیمحمد106
مرد168*****15نوریفرزاد107
مرد288*****15جعفری اقکندمرتضی108
مرد315*****15صادقی بهمن ابادمجید109
مرد814*****15امیرییونس 110
مرد805*****15سرچمیشهاب111
مرد002*****54ترکمانیاکبر112
مرد997*****54رنجبری ترکمانیوحید113
مرد809*****56آزادیرضا 114
مرد244*****56خیریبهزاد115
مرد154*****56آقازادهجالل116
مرد509*****56جعفریان عباس 117
مرد949*****17ولیزادهنصرت اله118
مرد484*****17نجفیمحمد119
مرد069*****17بشیریوحید120
مرد304*****17نصراللهی پورمهدی121
آتش بیگ هشترود مرد381*****16یوسفیپرویز122
مرد585*****16صالحیان بهنام  123
مرد544*****16عبدی لر  جعفر 124
سلوک هشترود مرد185*****13طاهاداریوش125
مرد425*****60عزیزی آذرعلی126
مرد431*****60قربانی مرادلوحسن127

مسقران ورزقان 

گویجه سلطان ورزقان 

خرمالوی هریس

ارباطان هریس 

ذوالبین هشترود 

هوراند 

میانه 

آچاچی میانه 

آوینلبق میانه

آغکند میانه 

طوق میانه 

غریب دوست میانه 

لک لر ملکان 

مبارک شهر ملکان

لیالن ملکان 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد یک ونیم برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش 



محل خدمتتعداد

باشسیز کوه بستان آباد1

بارانبو تبریز2

سهالن تبریز3

الوار علیا تبریز4

آالنق بستان آباد5

تازه کند تبریز6

خلجان تبریز7

کوجوار تبریز8

الهیجان تبریز9

زرنق تبریز10

فتح آباد تبریز11

اربطان مرند 12

النجق مرند 13

دیزج حسین بیگ مرند14

یالقوز آغاج مرند 15

ارموداغ میانه16
بایقراکوه هشترود 17

کوندوغدی میانه 18

اسفهالن تبریز19

کوکدرق میانه20

عدم وجود متقاضی

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم کسب حد نصاب نمره

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد یک ونیم برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش 

علت نداشتن متقاضی

عدم کسب حد نصاب نمره

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی


