
 

 

 

 شهرستان خرم آباد آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات هيئت مديره  سازمان نظام پرستاري

اجرايي قانون سازمان نظام پرستاري، بدين وسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي آيين نامه  21در اجراي ماده 

 انتخاباتي اين حوزه را بشرح زير اعالم مي دارد:

 اسامي کانديداهاي رشته پرستاري به ترتيب حروف الفبا 
 .موالید 4    شماره شناسنامه..                  ...محمد حسن   فرزند.                                  ماشااله اکبري  آقاي      -1

 .191 شماره شناسنامه..        خیراله                    فرزند.....                         صادق امامی شاهیوندي آقاي      -2

 .415 شماره شناسنامه...                  ..ابراهیم  فرزند                       اسفندیار امرایی آقاي      -3

 .451 . شماره شناسنامه..                              احمد   فرزند                          حافظ امرایی آقاي      -4

      484. شماره شناسنامه..                             مهدي فرزند.                            اکبر امیري آقاي      -5

 202 شماره شناسنامه..                             سپهدار فرزند.                         پروین ایدونخانم       -6

 .3667شماره شناسنامه                   . جهانگیر فرزندحمید رضا بامس                                آقاي       -7

 21113 شماره شناسنامه.. صید نازار                          فرزند.                        رضا بیرانوندي آقاي       -8

 4060605964 شماره شناسنامه..                       .رضا فرزند          زهرا بیرانوندي                           خانم.         -9

 6807 شناسنامه.شماره                     .علیرضا فرزند.                        سعید جمشیدي آقاي      - 10   

  .3   . شماره شناسنامه                             صیدنازار فرزند.                     مصطفی حسن پور آقاي        -11

  715  شماره شناسنامه        میرزا علی                   فرزند                       علیرضا دهقانیآقاي        -12

 46462 شماره شناسنامه                  . شیرولی فرزند                       محسن سپهوند آقاي       -13

  1990271138 شماره شناسنامه                  نور محمد فرزند                     محمد رضا سپهوند آقاي      -14

 .1636 شماره شناسنامه         تیپه                     فرزند.                     کامران سیفی پور آقاي      -15

 .427 شماره شناسنامه    علی نظر                       فرزند                        مجید عالی پور آقاي      -16

 6960  شماره شناسنامه                       نبی فرزند                         علیپورنگار  خانم      -17

 
 ستاد اجرايي مرکزي پنجمين

 دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

 

 هيئت اجرايي  پنجمين

 دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري دانشگاه

 

 



   612 شماره شناسنامه              . صید قاسم فرزند       کاظم محمدي                          آقاي     -18

 46474 . شماره شناسنامهحاجی مراد                      فرزند               محمد محمدي صدیق آقاي    -19

 901 شماره شناسنامه. علی فتح                           فرزند                     فریدون مرادي آقاي     -20

 1813 شماره شناسنامه.                    مجتبی  فرزند            سمیه مصطفی زاده فرد خانم     -21

 10063 شماره شناسنامه نعمت اله                            فرزند                 محمد میر دریکوند آقاي    -22

 8729 شماره شناسنامه علی مردان                         فرزند                       رضا ناصرپور آقاي    -23 

 به ترتيب حروف الفبا هوشبري و اتاق عملاسامي کانديداهاي رشته 

 1920080767 شماره شناسنامه.                  اردشير    فرزند..                     سعيد  اميري آقاي     -1

 426 شماره شناسنامه فرهاد                                 فرزند                   پاپي پور   فريبا خانم     -2

 ..21664شماره شناسنامه    رحم خدا                          فرزند                      خادمی  مسعود   آقاي     -3

 41735 شماره شناسنامه.                   کيانفر  فرزند                    دريکوند     بهزاد آقاي    -4  

 692 .                      شماره شناسنامه.احمد فرزند                       امیر      مهدوي آقاي     -5

 

شروع و به مدت يك روز ادامه خواهد  21/4/98مورخ جمعهروز. 8 اخذ رأي از ساعتضمناً اضافه مي نمايد که 

تأمين اجتماعي خرم آباد و يك  –شهيد مدني  –شهيد رحيمي  –در بيمارستانهاي شهداي عشاير  داشت. محل اخذ رأي

متعاقباٌ  اعالم مي  در ضمن برنامه زمانبندي حضور صندق سيار در مراکزي باشد.صندوق سيار براي ساير مراکز م

 گردد 

 رئيس هيئت اجرايي

 پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه شهرستان خرم آباد        
 


