
بسمه تعالی
اسامی راه یافتگان به مرحله دوم آزمون بهورزی مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸جهت مصاحبه (تاریخ 

مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد) این اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد.
مرکز بهداشت  نام پدر  نام خانوادگی نام ردیف

کرمجوان سامان مینا  احدی 1

کهجوق بهرام زینب  افراش 2

کهجوق داداش علی  امیری  3

کهجوق قنبر فاطمه  انوری 4

شهید مرزپور علی  شکوفه  آزودار 5

طالبخان مرادعلی رقیه آقایی 6

کرمجوان علی امامی هانیه 7

کرمجوان علی مینا  بهروزی 8

داش اتان کمال بیگی لیال 9

خداجو بصیر پاشایی  میالد  10

شهید مرزپور اسرافیل پروین سمیرا  11

داش اتان عزیز مصطفی  پرماه 12

شهید مرزپور نصیراله زهرا  جوانیان 13

شهید مرزپور یوسف مریم  حسنوی 14

کهجوق میر کاظم  زهرا  حسینی 15

داش اتان علی فاطمه  خانعلی 16



علویان غالمعلی مریم خلیلی 17

گل تپه یوسف خباب مریم  18

شهید مرزپور محمد خلیلی زهرا  19

داش اتان اصغر خیری فائزه  20

کرمجوان محمود خیری لیال  21

داش آتان بیت الله دوستی قراتلو زهرا  22

کهجوق برجعلی مریم رونقی 23

داش اتان سردار فرید  ستاری 24

داش اتان خلیل ستاری لیال  25

شهید مرزپور اصغر مریم   سعیدی 26

گل تپه عمران شاکر رقیه  27

کهجوق علی مریم  صادقی 28

طالبخان سلمان زهرا  صادقیان 29

شماره ٢ شهرک  غفار وحید  صمدی 30

کرمجوان عیسی  پریسا عبادی 31

کهجوق یوسف زهرا  عبادی 32

گل تپه ارسالن رباب  عبدی 33

علویان حسین علیزاده  سارا  34

شماره ٤ رحیم عمرانی قلعه شادی  35



داش اتان مصطفی رامین  غیوری 36

کهجوق غالمرضا سمانه فیروزی 37

خداجو سهندعلی قاسمی زهرا 38

داش اتان سیفعلی فاطمه قدرت 39

شهید مرزپور محمود زینب محسنی 40

کرمجوان قهرمان فاطمه  مرادی 41

علویان محمد زهرا   مرادی علویان  42

شهید مرزپور غالمعلی محمدیان زهرا  43

خداجو مرغوب منادی صمد  44

داش اتان زینال صالح نوجوانی 45

گل تپه آیت علی نصیری  فائزه  46

کهجوق کریم  فاطمه هادی 47

علویان محمد همتی چوان  زهرا   48

کرمجوان بهلول یوسف زاده مرتضی  49

داوطلبان در صورت داشتن هر گونه اعتراضی میتوانند تا پانزده روز بعد(۱۱/۲۷/ 
۹۹لغایت۹۹/۱۲/۱۲) به ستاد مرکزی اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی مراغه واقع در 

خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند .


