
 جمهوری اسالمی ايران

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

 ٢٠/٦/٩٩مورخ بهورزی پيماني نتايج پذيرفته شدگان آزمون استخدامی

 

 

 ٥از  ١صفحه 

 مرد نفر1تعداد مورد نياز :                                                 رشته شغلي بهورز                 

 محل جغرافيايي رشته شغلي نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 خانه بهداشت احمدي بهورز سيد اسماعيل رضويان سيد مرتضي  1

 سب نكرده اندساير شركت كنندگان حد نصاب نمره الزم ك

 

                                                                                  مرد نفر1تعداد مورد نياز :                             رشته شغلي بهورز                                                                                           

 خانه بهداشت بنجو بهورز عبدالرزاق عاشوري محمدصادق 1

 خانه بهداشت بنجو بهورز خضر حيدري عباس  2

 ساير شركت كنندگان حد نصاب نمره الزم كسب نكرده اند 

 مردنفر  1تعداد مورد نياز :                            رشته شغلي بهورز                                                                                          

 خانه بهداشت عامري بهورز خداكرم  ميمني  علي اصغر  1

 داوطلب واجد شرايط ديگري وجود نداشته است

زننفر 1تعداد مورد نياز :                           رشته شغلي بهورز                                                                                              

 خانه بهداشت محمدعامري  بهورز علي  شاكر فاطمه  1

 خانه بهداشت محمدعامري بهورز سيد ابراهيم هاشمي سيده فاطمه  2

 خانه بهداشت محمد عامري بهورز غالمرضا جباري مطهره 3

 نفر1تعداد مورد نياز :                                                                                                  رشته شغلي بهورز                          

 خانه بهداشت بابامباركي  بهورز جمشيد رجائي  سكينه  1

 خانه بهداشت بابامباركي بهورز حيدر قاسمي ياسمن  2

 هداشت بابامباركيخانه ب بهورز مجيد توانا فاطمه  3

 زننفر1تعداد مورد نياز :                                      رشته شغلي بهورز                                                                                                      

 خانه بهداشت علي آباد جم بهورز حسين ديبا فرخنده  1

 خانه بهداشت علي آباد جم  بهورز عبدالحسن اندام سليمه  2

 

 زننفر1تعداد مورد نياز :                                             رشته شغلي بهورز                                                                          

 جم بهر باغ  ت خانه بهداش بهورز سيد درويش  حسيني سيده انسيه  1

 جم  بهر باغخانه بهداشت  بهورز عبدالكريم اميني  فهيمه  2

 باغ جم  خانه بهداشت بهر بهورز علي  ميرزائي  فرشته  3

 مرد نفر1تعداد مورد نياز :                        رشته شغلي بهورز                                                                                            

 خانه بهداشت پشتو بهورز نواز زارعي احمد  1

 خانه بهداشت پشتو بهورز عبدالرضا  مظفريان  محمدرضا 2
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 ٥از  ٢صفحه 

 زننفر1تعداد مورد نياز :              رشته شغلي بهورز                                                                                                                    

 خانه بهداشت جنوب جم  بهورز محمدعلي كارگرفرد فاطمه  1

 خانه بهداشت جنوب جم بهورز حسين افشاريان زهرا  2

 خانه بهداشت جنوب جم  بهورز حسين آهار زهره  3

 نفر1تعداد مورد نياز :                                                                             رشته شغلي بهورز                                                     

 خانه بهداشت چاهه بهورز حسين مظفري محمدعلي 1

 خانه بهداشت چاهه بهورز حيدر نيك پور محسن  2

 *ساير شركت كنندگان فاقد شرايط الزم بوده اند    

 زننفر1تعداد مورد نياز :                                                                                                                             رشته شغلي بهورز   

 خانه بهداشت چم چشمه بهورز اسماعيل نوذري فاطمه  1

 اندساير شركت كنندگان حد نصاب نمره كسب ننموده               

 زننفر1تعداد مورد نياز :               رشته شغلي بهورز                                                                                                                  

 خانه بهداشت حاجي آباد جم بهورز محمد  حسن زاده  محدثه  1

 خانه بهداشت حاجي آباد جم  بهورز عباس عباسي مباركه  2

 خانه بهداشت حاجي آباد جم  بهورز جمشيد رجائي  خاور  3

 

 خانه بهداشت دره بان جم  *تنها شركت كننده خانه بهداشت دربان جم حد نصاب نمره كسب نكرده اند

 زننفر 1تعداد مورد نياز :                                                               رشته شغلي بهورز                                                                   

 خانه بهداشت خليفه اي دشتستان بهورز حسين فرامرزي الهه  1

 خانه بهداشت خليفه اي دشتستان بهورز محمد اسماعيل  جعفري رودابه  2

 ي دشتستانخانه بهداشت خليفه ا بهورز خداكرم عرب سارا  3

 نفر 1تعداد مورد نياز :              رشته شغلي بهورز                                                                                                                   

 دشتستان درنگخانه بهداشت  بهورز نعمت اله مرشدي خيرالنسا  1

 دشتستان درنگخانه بهداشت  بهورز شهريار  ه پهلوان زاد زهره  2

 دشتستان درنگخانه بهداشت  بهورز علي  شريفي  فرشته  3

 

 

 نفر1عداد مورد نياز :رشته شغلي بهورز                                                                                                             ت  

 دشتلخانه بهداشت دشتگور/گ بهورز مرتضي انصاري فرشته  1

 دشتلخانه بهداشت دشتگور/گ بهورز حسين  قنواتيان  بهاره  2

 *ساير شركت كنندگان حد نصاب نمره را كسب ننموده اند                 
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 ٥از  ٣صفحه 

 نفر 1تعداد مورد نياز :                                    رشته شغلي بهورز                                                                        

 خانه بهداشت زيارت دشتستان بهورز عبدالرحمن بهروزي نرجس 1

 خانه بهداشت زيارت دشتستان بهورز غالمحسين بهزادي مريم 2

 خانه بهداشت زيارت دشتستان بهورز رمضان شاكري كللي سعيده  3

 نفر1تعداد مورد نياز :                                                                                                   رشته شغلي بهورز         

 خانه بهداشت چاه خاني دشتستان بهورز عبداله برزگر پيشور فاطمه  1

 خانه بهداشت چاه خاني دشتستان بهورز خدابخش وحيدي مهناز  2

 نفر 1تعداد مورد نياز :        بهورز                                                                                                     رشته شغلي   

 خانه بهداشت سركره دشتستان بهورز حسين حيدري محمد  1

 خانه بهداشت سركره دشتستان بهورز عبدالرضا مرد بهروز  2

 خانه بهداشت سركره دشتستان بهورز غالمعلي حسين زاده  علي  3

 نفر 1داد مورد نياز :رشته شغلي بهورز                                                                                                            تع  

 نخانه بهداشت هلپه اي دشتستا بهورز عليرضا استادي  نرجس  1

 خانه بهداشت هلپه اي دشتستان بهورز شهريار برامكي  ماه نساء 2

 خانه بهداشت هلپه اي دشتستان بهورز هرمز صداقت فاطمه  3

 خانه بهداشت هلپه اي دشتستان بهورز سهراب محمدي مژگان 4

 زننفر1تعداد مورد نياز :                                              رشته شغلي بهورز                                                                   

 خانه بهداشت قراول خانه دشتستان بهورز علي رضايي خديجه  1

 ديگری وجود نداشته استواجد شرايط داوطلب                       
 زننفر 1تعداد مورد نياز :                                                              رشته شغلي بهورز                                                   

 خانه بهداشت پرك كنگان بهورز عبداله ايزدپناه سارا 1

 خانه بهداشت پرك كنگان بهورز ابراهيم آزمند سليمه  2

 خانه بهداشت پرك كنگان بهورز محمود آتش يار خديجه  3

 زننفر1نياز :بهورز                                                                                                             تعداد مورد رشته شغلي   

 خانه بهداشت بركه چوپان كنگان بهورز ماندني طاغان ناهيد  1

 صاب نمره كسب ننموده اندساير شركت كنندگان حد ن

 

 زننفر  1ز :بهورز                                                                                                          تعداد مورد نيا رشته شغلي  

 خانه بهداشت سربست گناوه بهورز كوچك كاوياني فر زينب  1

 خانه بهداشت سربست گناوه بهورز امان اله  خدري ناهيد 2

 خانه بهداشت سربست گناوه بهورز نصراله حسن زاده پريسا 3
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 ٥از  ٤صفحه 

 مردنفر1مورد نياز :  رشته شغلي بهورز                                                                                                         تعداد  

 خانه بهداشت سرمستان دير بهورز اكبر محمدپور حسين  1

 شركت كنندگان حد نصاب نمره كسب ننموده اند ساير *  

 زننفر1اد مورد نياز :رشته شغلي بهورز                                                                                                           تعد  

 خانه بهداشت شهنيا دير بهورز علي احمدي فرشته  1

 خانه بهداشت شهنيا دير بهورز دمجي حيدري زهرا 2

 خانه بهداشت شهنيا دير بهورز عبداله قاسمي فريده  3

 زن نفر 1مورد نياز : رشته شغلي بهورز                                                                                                         تعداد

زبهور اكبر محمدپور معصومه  1  خانه بهداشت كنار ترشان دير  

 خانه بهداشت كنار ترشان دير بهورز منصور شجاعي فاطمه  2

 خانه بهداشت كنار ترشان دير بهورز فوالد فوالدي عاطفه  3

 زن نفر1تعداد مورد نياز :      رشته شغلي بهورز                                                                                                   

 خانه بهداشت حاجي آباد دير بهورز حيدر سناسيري فاطمه  1

 خانه بهداشت حاجي آباد دير بهورز عبداهللا فاريابي زينب  2

 خانه بهداشت حاجي آباد دير بهورز حيدر سناسيري مكرمه  3

 زن نفر 1تعداد مورد نياز :                                                               رشته شغلي بهورز                                          

 خانه بهداشت اخند عسلويه بهورز حسن صادقي اميري مريم 1

 خانه بهداشت اخند عسلويه بهورز درويش توانگر فاطمه  2

 زننفر 1تعداد مورد نياز:                                                            رشته شغلي بهورز                                            

 خانه بهداشت بزباز عسلويه بهورز جاسم مقيمي مريم  1

 خانه بهداشت بزباز عسلويه بهورز ابراهيم مقيمي اسماء  2

 ديگري وجود نداشتواجد شرايط  داوطلب *

 زن نفر1تعداد مورد نياز :                                                                                          رشته شغلي بهورز             

 خانه بهداشت بيدخون عسلويه  بهورز ابراهيم شاهيني صديقه  1

 يگري وجود نداشت شرايط ددواج داوطلب *

 

 

 مردنفر  1تعداد مورد نياز :                                                                           رشته شغلي بهورز                           

 خانه بهداشت خره عسلويه  بهورز سلمان سلمان پور علي  1

 

واجد شرايط نبودند  سهمو جنوبي خانه بهداشت تنها شركت كننده   خانه بهداشت سهمو جنوبي عسلويه  
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 ٥از  ٥صفحه 

واجد شرايط نبودند هاله جنوبي   شركت كننده خانه بهداشت تنها  خانه بهداشت هاله جنوبي 

 

 مرد نفر1تعداد مورد نياز :              رشته شغلي بهورز                                                                                                                 

 خانه بهداشت مروع سواحل عسلويه بهورز علي صادقي راد حسن  1

 خانه بهداشت مروع سواحل عسلويه بهورز ابراهيم اكبري امين  2

 مردنفر  1داد مورد نياز :تع               رشته شغلي بهورز                                                                                                                 

 خانه بهداشت كنار خيمه عسلويه بهورز خلف كشاورزي فاطمه  1

 خانه بهداشت كنار خيمه عسلويه  بهورز جاسم احمدي زينب  2

 خانه بهداشت كنار خيمه عسلويه  بهورز جاسم  محمدنژاد فاطمه  3

 زننفر  1تعداد مورد نياز :                                                                                        رشته شغلي بهورز                                         

 خانه بهداشت كالت عسلويه بهورز يوسف بازديد فاطمه  1

 ساير داوطلبان حد نصاب نمره را كسب نكرده اند  *               

 

 خانه هاي بهداشت علي آباد جم/مرد/ و بيدخون عسلويه/زن/ داوطلبي وجود نداشته است  جهت             *         

 

  تبصره يك ماده دو شرايط اختصاصي آگهي دربان جم ،سهمو جنوبي عسلويه ، هاله جنوبي عسلويه با توجه به شركت كنندگان توضيحات :               

 آزمون بهورزي مصوب هيات امناء فاقد شرايط الزم بوده ند  اجرايي  دستورالعمل برگزاريوجه و با ت پذيرش بهورز  پيماني                


