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 اولويت  محل جغرافيايي  رشته شغلي  نام پدر  نام خانوادگي  نام رديف

 
 

 مرد /زن   نفر  1تعداد مورد نیاز :                                                                                                          اریبه رشته شغلي :

ار يبه  د يجمش ی اد يص يعل  1  ياصل ي مت کاک ت جامع سالمرکز خدما-يدشت 

 مرد /زن  – نفر2تعداد مورد نیاز :                                                                                                      پرستار رشته شغلي : 

 ياصل گناوه  يتگمارستان سوانح وسوخ يب پرستار  د يد عبدالحميس ا يک يني حس نب يده زيس  2

 ی اصل گناوه  يسوانح وسوختگ مارستانيب پرستار  بهرام  يجهرم  يکوشک فرزانه   3

 مرد /زن  –  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                                                                                          پرستار رشته شغلي : 

 ياصل ن)ع(اهرم ي مارستان امام حسيب پرستار  قدرت ش ي ک  يحکمت ی مهد  4

 ياصل )ع(اهرم ني امام حس مارستانيب پرستار  يعل ي قربان حامد   5

 مرد/زن  – نفر 3تعداد مورد نیاز :                                                                                                           پرستار رشته شغلي : 

 ياصل تان زينبيه خورموج بيمارس پرستار  اسفنديار ي ارتيز یعماد  نايم  6

 اصلي خورموج   ينبيهز يمارستانب پرستار  عباس  جعفری مجرب  زينب  7

 مرد/زن  – رفن4د مورد نیاز :  داتع                                                                                                         پرستار رشته شغلي : 

 ياصل يني کنگان بيمارستان امام خم  پرستار  سرتيپ  ه حسيني شا محمد تقی  8

 ياصل يني کنگان بيمارستان امام خم  پرستار  گل محمد  تقي زاده   رماک  9

 ياصل يني کنگان بيمارستان امام خم  پرستار  گلزارآقا هوشيار  فاطمه  10

 مرد /زن  – نفر 5تعداد مورد نیاز :                                                                                                          پرستاررشته شغلي  

 ياصل بيمارستان امير المومنين)ع(گناوه  پرستار  يداله کماليان  نرگس   11

 ياصل بيمارستان امير المومنين)ع(گناوه  پرستار  عبدعلي ترناس  زهرا  12

ر پرستا حسن  کاظمي  الهام  13  ياصل بيمارستان امير المومنين)ع(گناوه  

 ياصل بيمارستان امير المومنين)ع(گناوه  پرستار  علي اصغر  حسيني نژاد  محمدعلي   14

 مرد /زن  – رنف 3تعداد مورد نیاز :                                                                                                      پرستار رشته شغلي : 

ستار پر غالمحسين  مومني فاطمه   15  ياصل بيمارستان امام هادی)ع(دير  

ستار پر اسماعيل  خالدی  عليرضا   16  ياصل بيمارستان امام هادی)ع(دير  

 مرد /زن  – نفر2داد مورد نیاز :  عت                                                                                                      پرستار رشته شغلي : 

 ياصل بيمارستان بقيه ا...االعظم)عج(ديلم  پرستار  خداداد  رومينا  بهزاد   17

 ياصل بيمارستان بقيه ا...االعظم)عج(ديلم  پرستار  ابوالحسن  محمدپور  ايمان  18

 مرد /زن  – نفر2ز :  تعداد مورد نیا                                                                                                       پرستار رشته شغلي : 

 ياصل رازجان بيمارستان شهيد گنجي ب پرستار  حسين  حسن پور قاليي کاظم   19
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 د رم/زن  – رف ن 1عداد مورد نیاز : ت                                                 شخیص طبيکارشناس آزمایشگاه ت  غلي :ه شرشت

 سيدعلي  ور ايمان پر سيد وحيد    20
  يشگاهکارشناس آزما

 تشخيص طبي 

 ياصل بيمارستان زينبيه خورموج 

 مرد زن/ – رف ن 1تعداد مورد نیاز :                                                 شخیص طبيکارشناس آزمایشگاه ت  غلي :ه شرشت 

 جهانريز  قره بيگي توابع  نسرين   21
  گاهشيکارشناس آزما

 تشخيص طبي 

 ياصل امام حسين )ع(اهرم بيمارستان 

 مرد زن/ – رف ن 1تعداد مورد نیاز :                                                   شخیص طبيکارشناس آزمایشگاه ت:غلي ه شرشت 

 اژدی  جاويدان فيروزه   22
  يشگاهکارشناس آزما

 تشخيص طبي 

 ياصل بيمارستان بقيه ا...االعظم)عج(ديلم 

 مرد زن/ – رف ن 1تعداد مورد نیاز :                                                 شخیص طبيکارشناس آزمایشگاه ت   :رشته شغلي 

 محمد طواق  پنق سولماز   23
  يشگاهکارشناس آزما

 تشخيص طبي 
 بيمارستان امام هادی)ع(دير 

 ياصل

 مرد زن/ – رفن 1تعداد مورد نیاز :                                              غذا ودارو بهداشتيکارشناس آزمایشگاه :رشته شغلي  

 آهن  علي زاده  مهدی   24
غذا آزمايشگاه  کارشناس

 ودارو بهداشتي 

 ياصل انشکده پزشکي د -بوشهر

 مرد /زن  – نفر 1یاز :  تعداد مورد ن                                                                                    کارشناس هوشبری رشته شغلي : 

 ياصل دانشکده پيراپزشکي  ارشناس هوشبری ک  حجت اله  گودرزی  سارا  25

 مرد /زن  – نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                                      کارشناس هوشبری   رشته شغلي : 

 ياصل بيمارستان سوانح وسوختگي گناوه  ارشناس هوشبری ک  موسي ستوده  ه راحل  26

 مرد /زن  – نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                                    کارشناس هوشبری شغلي رشته  

 ياصل ره(کنگان تان امام خمينبيمارس ارشناس هوشبری ک  سيف اله ايزدپناه  محمد امين   27

 مرد /زن  – نفر 1 تعداد مورد نیاز :                                                                              کارشناس اتاق عمل  رشته شغلي : 

 ياصل رم بيمارستان امام حسين)ع(اه کارشناس اتاق عمل  علي عريض محيسن  منا  28

 مرد /زن  – نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                            اس امور آموزشيارشنک رشته شغلي : 

 ياصل اداره خدمات آموزشي  اس امور آموزشي کارشن بهروز  عباسي محسن   29

 مرد - نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                            زشکيکارشناس بالیني فوریتهای پ  ته شغلي :رش 

 غالمحسين  استادی  حميد   30
س باليني  کارشنا 

 فوريتهای پزشکي 
 ياصل بيمارستان زينبيه خورموج 

 مرد  - نفر 1از : تعداد مورد نی                                                          زشکيکارشناس بالیني فوریتهای پ  رشته شغلي : 

 کامل شايي بخ محمود   31
کارشناس باليني  

 فوريتهای پزشکي 
 ياصل عظم)عج(ديلم بيمارستان بقيه ا...اال 

 مرد /زن  – نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                           کارشناس بهداشت محیط رشته شغلي : 
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 محمد  ستمي ر فرزانه   32
کارشناس بهداشت 

 محيط 

 ياصل دانشکده بهداشت -بوشهر

 مرد /زن  – نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                        )رادیولوژی(ناسي اس پرتوشکارشن شغلي : رشته 

 ياصل بيمارستان امام خميني)ره(کنگان  کارشناس پرتوشناسي علي رستمي  عيده س  33

 مرد /زن  – نفر  1از : تعداد مورد نی                                                     کارشناس فناوری اطالعات سالمت  رشته شغلي : 

 حسين  قربان پور  فاطمه   34
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت
 ياصل دک مرکز خدمات جامع سالمت چغا

 رد م/زن  – نفر  1تعداد مورد نیاز :                                                                                                     ابدارکت رشته شغلي : 

 ياصل دانشکده دندانپزشکي -بوشهر کتابدار  علي صفری  ناهيد   35

 زن  - نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                                                             امام رشته شغلي : 

 ياصل بيمارستان زينبيه خورموج  ماما  غالمرضا  چم کوری  بوبه مح  36

 زن  - نفر 1نیاز : تعداد مورد                                                                                                         ماما لي :رشته شغ 

 ياصل بيمارستان امير المومنين)ع(گناوه  ماما  محمد  بخشي  فاطمه   37

 زن   نفر 1تعداد مورد نیاز :                                                                                                         ماما رشته شغلي : 

 ياصل بيمارستان زينبيه خورموج  ماما  دايت الهه باقری  فاطمه   38


