بسمه تعالی
ضمن تبریک به واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهتت مااونتت تیقیقتا و
فناوری مقتضی است با در دست داشتن کلیه مدارک ذیل حتداکرر تتا یایتان واتت اداری روز چهارشتنبه
 69/5/25به اداره کارگزینی دانشگاه -واحد استخدام  -مراجاه نمایند.
 اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تیصیلی به همراه تصویر آن اصل به همراه تصویر کار ملی به همراه تصویر آن اصل به همراه تصویر صفیا شناسنامه به همراه تصویر تمام صفیا آن اصل کار یایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا ماافیت دائم به همراه تصویرآن (ویژه برادران) دو اطاه عکس رنگی 3*4 -یک عدد یوشه

* تذکر مهم :
نتایج اعالم شده به صور موات بوده و طبق بند  7/11آگهی فراخوان منتشرشده مسئولیت ناشتی از عتدم
بتوده و چنانچته ختال

رعایت دایق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده شخص داوطلت

اطالعا اظهار شده داوطلبان میرز گردید ،افراد مشمول از انجتام مراحتل مصتاحبه میتروم و از ستایر
متقاضیان به ترتی

نمره فضلی دعو به عمل خواهد آمد.

لیست افراد واجد شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی معاونت تحقیقات
مرکز تیقیقا اچ آی وی و بیماریهای آمیزشی وعفونی
ردیف

شماره داوطلبی

نام ونام خانوادگی

کد ملی

1

1901

غزال موسویان

91151314709

7

1731

فاطمه السادات توکلی اله آبادی

7019319191

مراکز تیقیقا بالینی بیمارستانها
1

1719

ملیحه السادات بذرافشانی

7019151511

7

1100

احمد رئیسی

4749957973

3

1115

عصمت خواجه پور

3947931119

5

1111

الهام شریف پور قهستانی

3911147411

4

1141

فاطمه کرمی رباطی

7003114111

6

1199

معصومه مهدی زاده فرسنگی

7003161571

1

1910

حسام صدرالدینی

7003141731

1

1119

محدثه عباسی

3959711041

0

1167

لیال ایران نژاد پاریزی

3911001306

مرکز تیقیقا غدد و متابولیسم
1

1760

فرزانه عبدالهی

3947754634

7

1171

مریم رضایی زاده روکرد

7001169149

3

1111

رویا شیخ شعاعی

7003011165

مرکز تیقیقا کیست هیداتید
1

1110

فرانک جهانداری

3179915601

7

1991

لیال ملک پور زاده

7007111163

3

1919

مریم خادمی بمی

3111569751

کانون تفکر مااونت های توساه ،آموزشی و درمان
1

1111

سید مبین مرادی

5133117941

7

1911

میثاق ظهیری اصفهانی

1719170410

3

1115

محمدرضا رجبعلی پور

7005916751

5

1719

نورا رفیعی طالقانکی

1707131511

4

1155

فاطمه خادم نعمت الهی

7019369755

6

1114

علیرضا کالنتری

7579195139

1

1119

سمیرا عمادی

3139067019

1

1397

فاطمه اسمعیلی باقر آباد

7005111611

0

1113

ندا مومنی

7001191371

19

1711

فهیمه عارفی نژاد

3719914616

11

1511

مریم یزدان جو

3947176604

17

1975

محبوبه لری پور زرندی

390151693

13

1965

مهین درودی

3119916391

15

1719

رقیه شول

3911111733

14

1101

فاطمه میرشاهی

3911113413

یژوهشکده آینده یژوهی (ارشد کامیپوتر)
1

1117

محترم میرزایی

7005916003

7

1176

سیما ایرانمنش

7019994001

3

1751

مژده میرزادی گوهری

7003075991

مجله مهندسی بهداشت مییط
1

1941

مریم مکی

3119935461

7

1761

راضیه مدبر

7019111164

3

1197

سمیه بدخشان

6910196119

مرکز تیقیقا فارماسیوتیکس
1

1961

زینب سرمدی

5119995366

7

1763

فائزه عماد

3911117713

3

1931

پدرام امینی زاده

7019716991

مرکز تیقیقا علوم شناختی
1

1359

زهرا نقی پور زاده ماهانی

7003011141

7

1793

فاطمه زرندی

3911111057

3

1717

شیما نور الدینی شاه آبادی

3919945174

یژوهشکده آینده یژوهی (امور یژوهشی )
1

1916

سحر نجفی زاده

7019531617

7

1164

میالد احمدی گوهری

7003111137

3

1343

زهره اسکندری زاده

3931191344

یژوهشکده دندانپزشکی
1

1136

امیر حسین نکویی

7007111491

7

1356

سارا قاسمی

1707616001

3

1156

نجمه زندی گوهریزی

7009593111

مرکز تیقیقا مدیریت
1

1711

زهرا خواجه

7005919041

7

1110

مهال ایرانمنش

7019343491

3

1755

مجید حیدری

3131511711

مرکز تیقیقا لیشمانیا
1

1396

آسیه دخانی

7003016341

7

1191

احسان ساالرکیا

9319966131

3

1749

مژگان شیخ االسالمی

7003017345

کمیته تیقیقا دانشجویی
1

1917

شعله رستمی

7019971110

7

1151

حبیبه پور ریاحی مدوار

3150017139

3

1900

حانیه غالمحسین زاده

701911641

