
قبولی نهاییعنوان شغل محلنام خانوادگینامردیف 

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی آستارا                                                                                                                                                                                                                         - گيالن -پرستاردريابيان                      مريم                          1

قبول نهايی                                                                                                                                                                                                                                (س)مرکز آموزشی درمانی الزهرا- گيالن -پرستاربشكول                         مرضيه                         2

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی پورسينا                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارعلی محمدي                     معصومه                        3

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی پورسينا                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارفطري قاضيانی                  سودابه                        4

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی پورسينا                                                                                                                                                                                                                                 - گيالن -پرستاراسداله زاده شكرباغانی         ندا                           5

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی پورسينا                                                                                                                                                                                                                                 - گيالن -پرستارتقی زاده                      مهسا                          6

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارخبازاستانه                    هانيه                         7

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارعنصري دلچه                    رقيه                          8

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارعليزاده اتشگاهی               فاطمه                         9

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارکاظمی                         صديقه                         10

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستاررضايی ترازوج                  گل پري                        11

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارامساکپورگوراب زرمخی           الهام                         12

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارحسينی نيك                     سيده اقليما                   13

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستارميرزايی                       معصومه                        14

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت                                                                                                                                                                                                                                - گيالن -پرستاراحمدي ملكوت                   زهرا                          15

قبول نهايی خرداد منجيل                                                                                                                                                                                                                          31بيمارستان -گيالن -پرستارنعمتی هرزويلی                 نگين                          16

قبول نهايیفومن                                                                                                                                                                                                                               (ع)بيمارستان امام حسن مجتبی -گيالن -پرستارشيرزادگسكره                   زليخا                         17

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستاررضايی چلمه سرا                سپيده                         18

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستاراکبري مالسرايی                فاطمه                         19

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستارفدايی گورابزرمخی              نجمه                          20

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستارخالقی فر                      فاطمه                         21

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستارعزت دوست سه ساري              مهسا                          22

قبول نهايیصومعه سرا                                                                                                                                                                                                                         (ره)بيمارستان امام خمينی -گيالن -پرستارصفوي کمامردخی                 سيدمجتبی                      23

قبول نهايیبيمارستان دکتر پيروز الهيجان                                                                                                                                                                                                                      -گيالن -پرستارحق شناس ملومه                 هايده                         24

قبول نهايیبيمارستان شهيد انصاري رودسر                                                                                                                                                                                                                            -گيالن -پرستاريوسفعلی زاده                  فهيمه                         25

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی انزلی                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارنقاش اسدي                     عاطفه                         26

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی انزلی                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارانصاريان                      فاطمه                         27

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی انزلی                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارپورعباسی شيراز                هانيه                         28

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی انزلی                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارطالبی                         زينب                          29

قبول نهايیبيمارستان شهيد نورانی تالش                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارخليقی ريك                     الله                          30

قبول نهايیبيمارستان شهيد نورانی تالش                                                                                                                                                                                                                          -گيالن -پرستارپورعظيمی خطبه سرا             زهرا                          31

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                              -گيالن -پرستارمردان                         شيما                          32



قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                              -گيالن -پرستارعيوض زاده الوجی               الناز                         33

قبول نهايیمرکز ديلمان سياهكل                                                                                                                                                                                                                           -گيالن -پرستارخالدي                         اناهيتا                       34

قبول نهايیمرکز رحيم آباد رودسر                                                                                                                                                                                                                           -گيالن -پرستارقربانی زرکالمی                شكيبا                         35

قبول نهايیشبكه صومعه سرا                                                                                                                                                                                                                        -گيالن -حسابداررجبی خمسی                     نرگس                          36

قبول نهايیبيمارستا ن کوثرآستانه اشرفيه                                                                                                                                                                                                          -گيالن -کارشناس اتاق عمل حسين پورهلل وجه سر            صديقه                         37

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی آستارا                                                                                                                                                                                                                 -گيالن -کارشناس اتاق عمل پيشه گر                       نگين                          38

قبول نهايیبيمارستان شهيد بهشتی بندرانزلی                                                                                                                                                                                                              -گيالن -کارشناس اتاق عمل مهربان خاکی                   سارينا                        39

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی  پورسينا                                                                                                                                                                                                              -گيالن -کارشناس اتاق عمل پوراحمدکلشتري                 پرستو                         40

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی  پورسينا                                                                                                                                                                                                              -گيالن -کارشناس اتاق عمل شاهرودي تمرين                 پري ناز                       41

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی  پورسينا                                                                                                                                                                                                              -گيالن -کارشناس اتاق عمل حق شناس ميرمحله               محدثه                         42

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی پورسينا                                                                                                                                                                                                                  -گيالن -کارشناس اتاق عمل صادقی لياولی                  مونا                          43

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                   -گيالن -کارشناس اتاق عمل فخري                          الهه                          44

قبول نهايیرشت   رازي                                                                                                                                                                                                      -گيالن -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی رحمتی ليافويی                 ارزو                          45

قبول نهايیرشت   رازي                                                                                                                                                                                                      -گيالن -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی ابراهيم زاده املشی            ميثاق                         46

قبول نهايیرشت  حشمت                                                                                                                                                                                                       -گيالن -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی ولی زاده ريك                  ارمان                         47

قبول نهايیجيرنده رودبار                                                                                                                                                                                                               - گيالن -کارشناس بهداشت محيطرضازاده                       مريم                          48

قبول نهايیرشت پورسينا                                                                                                                                                                                                         -گيالن -کارشناس پرتوشناس راديولوژي منتظري فشتالی                 نرجس                          49

قبول نهايیرشت  معاونت غذا و دارو                                                                                                                                                                                                              -گيالن -کارشناس تجهيزات پزشكی گنجيان                        طيبه                          50

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی واليت رشت                                                                                                                                                                                                                    -گيالن -کارشناس تغذيه ابراهيم زاده                  سعيده                         51

قبول نهايیمديريت حراست دانشگاه                                                                                                                                                                                                          -گيالن -کارشناس حراست نيروي انسانی ميرحسينی رودبارکی             سيدحسن                        52

قبول نهايیبيمارستان دکتر پيروز الهيجان                                                                                                                                                                                                                  -گيالن -کارشناس هوشبري رحيم نژادرودبنه               نغمه                          53

قبول نهايیبيمارستان کوثر آستانه اشرفيه                                                                                                                                                                                                            -گيالن -کارشناس هوشبري جهانچی                        زهرا                          54

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی  پورسينا                                                                                                                                                                                                                  -گيالن -کارشناس هوشبري حاصل مهري                     فايزه                         55

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                      -گيالن -کارشناس هوشبري جوادي سيدانی                  سامان                         56

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                      -گيالن -کارشناس هوشبري شريفی                         صفورا                         57

قبول نهايیمرکز آموزشی درمانی رازي                                                                                                                                                                                                                      -گيالن -کارشناس هوشبري بدن ارامرزدشتی                ايدين                         58

قبول نهايیفومن                                                                                                                                                                                                                                 (ع)بيمارستان امام حسن مجتبی -گيالن -مامابيگی                          عاطفه                         59

قبول نهايیشبكه رودبار                                                                                                                                                                                                                 -گيالن -مسئول خدمات مالی داداشی سرخنی                  ام البنين                     60


