
به میزان )  13/04/1399مورخ ( قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون بکارگیري نیروي شرکتی نگهبانی 

  ظرفیت ریک و نیم براب

  

 لغایت 19/07/1399پذیرفته شدگان اولیه جهت تکمیل پرونده با در دست داشتن مدارك ذیل از مورخ 

، کی لرستان به آدرس لرستانشکارگزینی دانشگاه علوم پزواحد به  طبق زمانبندي مذکور 23/07/1399

 مراجعهدانشگاه علوم پزشکی لرستان ستاد  ،شهید انوشیروان رضاییمیدان  ،معلمخیابان  ،آبادخرم 

راد واجد فو از سایر ا تلقی شده انصرافموعد مقرر به منزله الزم به ذکر است عدم مراجعه در  .فرمایند

  .شرایط دعوت بعمل می آید

  

 ملی و کارت ) تمام صفحات(شناسنامه اصل وکپی  - 1

 )دیپلم( اصل و کپی مدرك تحصیلی - 2

 یا معافیت از خدمتو اصل و کپی کارت پایان خدمت  - 3

 3*4قطعه عکس  4 - 4

 )یک عدد(پوشه و گیره  - 5

  )براي مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگري(معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  - 6

  

به منزله قبولی قطعی نبوده و صرفاً جهت بررسی مدارك با به ترتیب حروف الفبا می باشد و فهرست ذیل : نکته 

  .توجه به اطالعات ثبت نامی داوطلب می باشد

 بیمارستان هاي خرم آباد

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8233***407  مرتضی  آرش  سجاد  6260  1

  2915***407  نامدار  احمدي  محمود  7479 2



 بیمارستان هاي خرم آباد

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9582***406  پاپی حسین  امینی تاري  علی  5390 3

  4408***407  مریدعباس  بهاروند احمدي  سامان  3075 4

  6615***485  شامراد  حاتمی  هرمز  2308 5

  4706***418  آقاجان  حسنوند  علی اصغر  2515 6

  6464***407  سلیمان  خانمیرزایی فرد  عباس  8098 7

  5683***407  حسین  دارایی  رضا  8289 8

  8513***406  هاشم  دالوند  حسین  6212 9

  7011***406  شعبانعلی  دریکوند  محسن  6200 10

  5375***406  رضا  رازانی  داود  4396 11

  1758***407  شیرمحمد  رباطی  افشین  5196 12

  3715***406  فریدون  زارعی فرد  حسین  7470 13

  8910***407  حاجی  شکرزاده  ابراهیم  4175 14

  4782***407  بشیر  صفر بیرانوند  سجاد  4523 15

  5455***407  علی  فتحی چگنی  حامد  7147 16



 بیمارستان هاي خرم آباد

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7680***406  حسن  محمدپور  علی  2226 17

  2302***044  علی  محمودي  میالد  4213 18

  8483***406  غالم  مدهنی  علی  7304 19

  8785***406  غالم  مرادي نژاد  محمد  5482 20

  6580***406  ابراهیم  مهري  عباس  5266 21

  9451***406  بابک  پیري زاده  سیامک  8587 22

  7417***406  علی رضا  کرمی  عارف  5172 23

  4475***407  محمدشا  کشوري  حسین  8713 24

 

  کوهدشت) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1846***419  اسداله  آدینه وند  میثم  5332  1

  9664***419  مرادعلی  احمدي  علی  3233 2

  2155***419  نریمان  امرایی  احسان  8639 3

  5192***419  غالمعلی  برخوردار  امید علی  7252 4



  کوهدشت) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2676***419  علی حسین  بساطی  احسان  3354 5

  7705***419  سبز مراد  مرادي  مصطفی  5063 6

 

  بروجرد) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6334***413  محمد  اشجع  وحید  1238  1

  3321***413  علی کرم  مقدسی  محسن  1667 2

  7899***396  پیرولی  موسیوند  سجاد  1429 3

  1641***412  ملک حسین  پارسا  ایمان  1661 4

  8770***412  مرتضی  کاکاوند  محمد  1295 5

  2237***395  احد  کلهري نژاد  صابر  1775 6

  0266***412  محمدرضا  کوشکی  مهدي  1643 7

  3381***412  رحمت اله  گودرزي  علی  1597 8

  

 



  الیگودرز) ع( بیمارستان امام جعفر صادق

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6299***416  فریدون  جمشیدوند  مسعود  1421  1

  8448***416  اسداله  جمشیدي  حسین  1006 2

  8094***416  رضا  جمشیدي  وحید  1419 3

  5110***417  ابوالقاسم  رمضانی  مهدي  1510 4

  4909***417  حسن  علی حسینی  احمد  1098 5

 

  بیمارستان هفت تیر دورود

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4516***417  ماشااله  اسالمی  محمد  1550  1

  4488***421  غالمعباس  حاجی وند  مهدي  1127 2

  5029***421  محمدعلی  رحمتی  محمد  1594 3

  8246***421  ول اله  لک  پیمان  1495 4

  7274***421  صید علی  یاراحمدي شیرازي  مهدي  1276 5

  

 



  پلدختر) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5667***419  مراد  آیشم  علی  8115  1

  9969***485  صید محمد  اله دادي  سعید  3350 2

  8606***485  شیرزاد  خدایی  رضا  3151 3

  2745***419  حسین  شیخی  حمزه  6320 4

  4474***485  کرم رضا  مرادي ماسوري  عابدین  5496 5

  2040***485  مرتضی  نظري کیا  مسعود  8335 6

 

  الشتر) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4190***418  احد  مختاري  محمد  6171  1

  6807***418  میررضا  نورمحمدي  بهرام  3301 2

  2116***407  صید محمد  گوهري  احمد رضا  5466 3

  

  

  

 



  سپیددشت) ره(بیمارستان امام خمینی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1349***592  پیرمراد  ابدال زاده  امید  1223  1

  7214***406  صفرعلی  خورشیدوند  حامد  1107 2

  4536***485  سید غالم  موسوي نیا  سید علی  1069 3

 

  بیمارستان درمان بستر دوره چگنی

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7469***419  حاجیمراد  طرهانی  مصیب  3091  1

  0759***613  رستم  طوالبی  بهرام  4553 2

  4809***406  محمدحسین  یوسفی پور تیر گران  علی  6098 3

 

  ازنا) ع(بیمارستان امام علی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3323***484  عباسعلی  زوله  محمد  1359  1

  4971***484  مراد  عبدالوند  سجاد  1158 2

  0019***484  علی  ملک محمدي  ایمان  1106 3

 



  بیمارستان ابن سینا نورآباد

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0468***418  عیدي  امیري  سجاد  7449  1

  5956***420  محمدتقی  حاتمی  جعفر  8035 2

  5353***420  خیرمراد  زاهدي  کیومرث  8408 3

  0699***420  سهراب  شیخی  افشین  3344 4

 

  )) پایان(( 


