
 

 جمهوری اسالمی ايران

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

 1399 شهريورماهمورخ   استخدام پيماني بهورزيآزمون  نهايي نتايج

 

 

 ٥از  ١صفحه 

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي احمدي دويره بوشهر سيداسماعيل رضويان سيدمرتضي .١

 

 

بهداشت خانه  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي قراول خانه امام حسين ع دشتستان علي رضايي خديجه  .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي درنگ طلحه دشتستان شهريار پهلوان زاده زهره .١

 ذخيره درنگ طلحه دشتستان علي شريفي فرشته .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي گلدشت شبانكاره دشتستان مرتضي انصاري فرشته .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

عدم داوطلب  سركره شهيدفرهي دشتستان    .١

 واجدشرايط

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي هلپه اي نظراقا دشتستان هرمز صداقت فاطمه .١

 ذخيره هلپه اي نظراقا دشتستان اريشهر يبرامك ماه نساء .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي خليفه اي دهداران سفلي دشتستان حسين فالمرزي الهه .١

 ذخيره خليفه اي دهداران سفلي دشتستان محمداسماعيل جعفري رودابه  .٢

 

 



 

 جمهوری اسالمی ايران

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

 1399 شهريورماهمورخ   استخدام پيماني بهورزيآزمون  نهايي نتايج

 

 

 ٥از  ٢صفحه 

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

عدم داوطلب  چاه خاني خوش مكان دشتستان    .١

 واجدشرايط

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي زيارت زيارت دشتستان غالمحسين بهزادي مريم  .١

 ذخيره زيارت زيارت دشتستان عبدالخالق خزاعي زهرا  .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي علي اباد اميرالمومنين ع جم عبدالحسن اندام سليمه .١

 ذخيره علي اباد اميرالمومنين ع جم حسين ديبا فرخنده  .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي بابامباركي اميرالمومنين ع جم جمشيد رجايي سكينه  .١

 ذخيره بابامباركي اميرالمومنين ع جم مجيد توانا فاطمه  .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي پشتو ريز جم عبدالرضا مظفريان محمدرضا .١

 ذخيره پشتو ريز جم نواز زارعي احمد .٢

 

 

بهداشت خانه  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي بهرباغ اميرالمومنين ع جم عبدالكريم اميني فهيمه .١

 ذخيره بهرباغ اميرالمومنين ع جم سيددرويش حسيني سيده انسيه .٢

 

 

 

 

 

 



 

 جمهوری اسالمی ايران

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

 1399 شهريورماهمورخ   استخدام پيماني بهورزيآزمون  نهايي نتايج

 

 

 ٥از  ٣صفحه 

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي حاجي اباد اميرالمومنين ع جم محمد حسن زاده محدثه .١

 ذخيره حاجي اباد اميرالمومنين ع جم عباس عباسي مباركه  .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي چم چشمه كوري حياتي جم اسماعيل نوذري فاطمه .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي چاهه بهارستان جم حيدر نيك پور محسن .١

 ذخيره چاهه بهارستان جم حسين جوهري حيدر .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي جنوب جم اميرالمومنين ع جم محمدعلي كارگرفرد فاطمه  .١

 ذخيره جنوب جم اميرالمومنين ع جم حسين افشاريان زهرا .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي حاجي اباد دوراهك دير حيدر سناسيري فاطمه .١

 ذخيره حاجي اباد دوراهك دير شهريار سناسيري مكرمه  .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي كنارترشان ابدان دير اكبر محمدپور معصومه .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي شهنيا بردخون دير عبداله قاسمي فريده .١

 ذخيره شهنيا بردخون دير علي احمدي فرشته .٢
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 1399 شهريورماهمورخ   استخدام پيماني بهورزيآزمون  نهايي نتايج

 

 

 ٥از  ٤صفحه 

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي سرمستان ابدان دير اكبر محمدپور حسين .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي كنارخيمه زبار عسلويه خلف كشاورزي فاطمه .١

 ذخيره كنارخيمه زبار عسلويه جاسم احمدي زينب .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي بيدخون بيدخون عسلويه ابراهيم شاهيني صديقه .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي اخند اخند عسلويه درويش توانگر فاطمه .١

 ذخيره اخند اخند عسلويه حسن صادقي اميري مريم .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي مروع وسواحل چاه مبارك عسلويه علي صادقي راد حسن .١

 ذخيره مروع وسواحل مباركچاه  عسلويه ابراهيم اكبري امين .٢

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي بزباز اخند عسلويه جاسم مقيمي مريم .١

 ذخيره بزباز اخند عسلويه ابراهيم مقيمي اسما .٢

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جمهوری اسالمی ايران

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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 ٥از  ٥صفحه 

 

 

بهداشت خانه  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي كالت اخند عسلويه يوسف بازديد فاطمه .١

 

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي خره زبار عسلويه سلمان سلمان پور علي .١

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

عدم داوطلب  بركه چوپان قدس كنگان    .١

 واجدشرايط

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي پرك سيراف كنگان عبداله ايزدپناه سارا .١

 ذخيره پرك سيراف كنگان ابراهيم ازمند سليمه .٢

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي سربست مال خليفه گناوه كوچك كاوياني فر زينب .١

 ذخيره سربست مال خليفه گناوه امان اله خدري ناهيد .٢

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي بنجو بنجو تنگستان عبدالرزاق عاشوري محمدصادق .١

 ذخيره بنجو بنجو تنگستان خضر حيدري عباس .٢

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

 اصلي محمدعامري دلوار تنگستان علي شاكر فاطمه .١

 ذخيره محمدعامري دلوار تنگستان سيد ابراهيم هاشمي سيده فاطمه .٢

 

خانه بهداشت  نام مركز شهرستان نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 موردتقاضا

 اولويت

عدم داوطلب  عامري بوالخير تنگستان    .١

 واجدشرايط

 


