
 هو الوکیل

 " لیست کاندیداهای عضویت مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران " 

 (ذربایجان شرقی آبیماران هموفیلی استان  متقاضیان نمایندگی) 

 شغل تاریخ تولد نوع و شماره عضویت مدرک تحصیلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی و نام ردیف

 مدیر واحد آموزش دانشگاه آزاد صوفیان 19/91/66 66989818/ پیوسته  لیسانس حقوق 1818899111 علی اکبر ایمانی  محمدتقی 1

 مددکار توانبخشی بهزیستی تبریز  91/98/98 98929169/ پیوسته  لیسانس آسیب شناسی اجتماعی 8881888892 محمدصالح بیگ زاده   جمیله 8

 کارمند مرکز تصویربرداری دی 18/91/69 98991628/ پیوسته  کاردانی رادیولوژی 1121119161 اصغر تیزچنگ   صغری 1

 دانشجو در دانشگاه علم و صنعت تهران 19/96/12 12991889/ پیوسته  فوق لیسانس مکانیک 1128691888 زمان حسین اوغلی   سجاد 9

 بازاری و فروشنده پوشاک 11/91/98 98999261/ پیوسته  دیپلم علوم انسانی 1818919181 حسین حیدرزاده   حیدر 6

 مدیر و دارو ساز داروخانه در تبریز  81/99/11 89999291/ پیوسته  دکترای داروسازی 1199161811 داود رجبی   علی 1

 دانشجو در دانشگاه آزاد اهر 82/91/29 29199268/ پیوسته  فوق لیسانس صنایع شیمی پلیمر 8289819689 علی سرخوش   مهدی 2

 دانشجو در دانشگاه آزاد سراب 98/18/11 11991616/ پیوسته  فوق لیسانس حسابداری 1218886189 خداویردی محمدسعادتی   9

 خانه دار  18/91/66 66191119/ پیوسته  دیپلم علوم انسانی 1189892219 بیوک آقا سیدحسین زاده  رقیه 8

 مدیر شرکت سیستم های کامپیوتری در تبریز 91/91/69 69199229/ پیوسته  لیسانس کامپیوتر 1129986968 علی شجاع ساران  احمد 19

 مدرس دانشگاه و مدیردفتر دانشگاه آزاد مرند  98/11/68 68969991/ پیوسته  فوق لیسانس زبان انگلیسی 1621996191 ابوالفتح شریفی   علی 11

 کارمند مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی تبریز 91/91/16 16991299/ پیوسته  داشجوی کاردانی حسابداری 1698219991 عیسی شیری  مرتضی 18

 معاون اداره آموزش و پرورش خواجه  19/91/98 91191818/ پیوسته  لیسانس دبیری ابتدایی 1218119111 قوچعلی محمدپور جواد 11

 کارشناس در شبکه بهداشت شهرستان میانه 96/98/61 96998882/ پیوسته  لیسانس بهداشت عمومی 1619811182 محمدرضا صفی خانی  موسی 19

 مدیر کانون هموفیلی استان  91/91/98 96999881/ وابسته  فوق لیسانس عرفان 1122899689 کریم طبقچی اهری   اکرم 16

 امیرالمومنین تبریزکارمند بیمارستان  91/91/66 99119111/ پیوسته  دیپلم بهداشت محیط  1128811896 جعفرقلی علی پور   نادر 11

 بازنشسته آموزش و پرورش 91/91/96 96999881/ پیوسته  فوق لیسانس عرفان اسالمی 6188699212 میرتاج الدین هاشمی میروالیت الدین 12

و مرکز پزشک معالج بیماران خون و هموفیلی بیمارستان  98/91/98 19996/191/  افتخاری فوق تخصص خون و انکولوژی  8261699169 رحیم  عطاء الهامیر هیرادفر  19
 کودکان تبریزدرمانی 

 

   باتشکر و احترام

 

 اکرم طبقچی اهری

 مدیر کانون هموفیلی آذربایجان شرقی

 

 


