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 05/05/96مورخ  آزمون کتبی پذیرش بهورز نتیجه

   : نکات قابل توجه

کتبی  نمرات آزمون افراد معرفی شده زیر در مرحله اول پذیرش موفق به کسب نمره قبولی شده  اند . نتیجه نهایی پس از انجام مصاحبه و با در نظر گرفتن جمع -1

 .و مصاحبه  تعیین و اعالم می شود  

  . باشد نمی شده کسب نمره  اساس بر بهداشت خانه هر برای  شده اعالم اسامی ترتیب -2

 به  زمان ومکان انجام مصاحبه تعیین شده برای هر شهرستان در زیر توجه شود.  -3

ب حد موفق به کس خانه های بهداشت  خانه های بهداشتی که اسامی داوطلبان پذیرفته شده آن اعالم نشده است . داوطلبان شرکت کننده در آزمون متقاضی آن  -4

 در صورت کسب مجوز پذیرش بهورز  به سال آینده موکول می شود.اند . لذا پذیرش بهورز جهت آن نصاب نمره قبولی نشده 

در شهرستان محل  حضوریبه صورت کتبی و   18/7/96مورخ شنبه  سه پایان وقت اداری روز لغایت : از تاریخ اعالم نتایج تا مهلت اعتراض به نتایج آزمون -5

 به اعتراضاتی که به مرکز بهداشت استان ارایه می شود پاسخ داده نمی شود.به آدرس های زیر تحویل داده شود.  سکونت خود 

 های تعیین شدهپذیرفته شدگان در آزمون کتبی که اسامی آن ها در جدول های زیر آمده است جهت رقابت در پذیرش نهایی باید در آزمون مصاحبه در تاریخ  -6

 شرکت نمایند در غیر این صورت پذیرش آنان امکان پذیر نمی باشد.
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  محل مراجعه  معترضین به نتیجه آزمون کتبی ورودی بهورزی

 آدرس  نام شهرستان ردیف

 

 تلفن

 33536316-33554682  سالمتآموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های مرکز  –سه راه عاشوری  –خیابان شهید بهشتی  -بوشهر  بوشهر 1

 35225893 واحد گسترش شبکه –شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان  –خیابان گلزار شمالی  –خیابان آبگرم  –اهرم  تنگستان 2

 37624321  واحد گسترش شبکه -شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم –خیابان بهداشت  –میدان امام حسین  –خیابان امام خمینی  –جم  جم 3

 دشتستان 4
و بازآموزی برنامه های  مرکز آموزش بهورزی –روبروی بانک ملی مرکزی  –فلکه امام خمینی  –چهار راه مخابرات  –برازجان 

 سالمت
34226012 

 35329091 مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سالمت –مرکز بهداشتی درمانی امام حسن مجتبی )ع(  –بلوار بسیج  –خورموج  دشتی 5

 35423676-35428333 ها واحد گسترش شبکه –شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر  –روبروی صدا و سیما  –بلوار معلم  –دیر  دیر 6

 37221840  واحد گسترش شبکه ها-شهرستان دیلمشبکه بهداشت و درمان  -نبش خ شهدای شمالی-متری بسیجیان 30خیابان  –دیلم  دیلم 7

 37221840 مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سالمت – کوچه بهداشت -فرمانداریخیابان  –کنگان  کنگان 8

 33125500 سالمت و بازآموزی برنامه هایمرکز آموزش بهورزی  –شبکه بهداشت درمان شهرستان گناوه  –خیابان فرمانداری   -گناوه  گناوه 9

 37262032-37262233 شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه -خیابان دولت –عسلویه  عسلویه 10
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 زمان و مکان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان در آزمون کتبی ورودی بهورزی

 مکان انجام مصاحبه زمان انجام مصاحبه شهرستان ردیف

دانشگاه علوم  –روبروی ستاد نماز جمعه –بوشهر صبح  8:30ساعت   8/96/ 1شنبه مورخ   دو دشتی 1

 1اتاق شماره  –معاونت بهداشتی  –پزشکی

 " صبح 8:30ساعت  2/8/96شنبه مورخ  سه  تنگستان 2

–محمد جمالی -سرکره-)چاه خانیدشتستان 3

-دهرود علیا-قلعه سفید-جمیله-سرقنات

 (سربست-شلدان-دهرود سفلی-عیسوند

 صبح 8:30ساعت   3/8/96شنبه مورخ  چهار

" 

-درودگاه-خلیفه ای-) دهداران دشتستان 4

-مرده خیر-خیرک-فاریاب-پلنگی-بویری

 رونی(-رودفاریاب

 صبح 8:30ساعت   7/8/96شنبه مورخ  یک

" 

 " صبح  8:30ساعت  8/8/96شنبه مورخ  دو گناوه-بوشهر-جم 5

 " صبح  8:30ساعت   8/96/ 9شنبه مورخ   سه  عسلویه-کنگان-دیلم-دیر 6
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 05/05/96مورخ  آزمون کتبی پذیرش بهورز نتیجه

 ردیف شهرستان نام خانه بهداشت نام ونام خانوادگی نام پدر جنسیت توضیحات

  محرزی زیورکره بندی غالمحسین زن 

 بوشهر

1 

 2 مینا گل سوسن غالمرضا زن 

 3 سحراسمعیل پور هادی زن 

نصاب نمره الزم را سایر داوطلبان حد 

 کسب نکرده اند

 4 حسینکی اکبرزنده بودی حسن مرد

 5 فرهاد تنگستانی گورکی ابراهیم مرد

  بنیان اسحاق ماندگار اسمعیل مرد 

 

 تنگستان

6 

 7 مرتضی جنگجوبرازجانی مسعود مرد 

 8 آرش جنگجوبرازجانی مسعود مرد 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 9 بازویی یداله عبدالهی نژاد عوض مرد

 10 حسن جعفری پور محمدحسین مرد

 11 سمل جنوبی مسعود امانی اسکندر مرد 

 12 علیرضا کشتگر محمدرضا مرد 

 13 حسین بیا یوسف مرد 
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 14 چاه پیر مژگان نسیمی حسن زن 

 15 مریم باستین ابراهیم زن 

 16 زهراآذرپرا علی زن 

 17 بنه گز فاطمه پیشگو پوالد زن 

 18 راحیل بنه گزی محمدعلی زن 

 19 فاطمه کرمی علی زن 

 20 باغک جنوبی علی پوالدی جعفر مرد 

 21 حسین احمدی احمد مرد 

 22 سعیدنجف مردی جمشید مرد 

 23 قباکلکی عاطفه زنده بودی داراب زن 

 24 فاطمه آبزن هللا داد زن 

 25 پریسا زنده بودی ابوالقاسم زن 

 26 باغک شمالی فاطمه احمدی غالمحسین زن 

 27 ناهید دروگر خسرو زن 

 28 زهرا طالخو عباس زن 
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سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 29 بوالخیر فاطمه خلیلی عبدالمجید زن

 30 عالی حسینی لقباصغرحیدری  ناصر مرد 

 31 نوذراسپید علی مرد 

 32 قاسم رزمجو عبدالمحمد مرد 

  تشان فرزانه سعادت طلب اسدهللا زن  

 جم

33 

 34 سکینه نوروزی عباس زن 

 35 فاطمه تشانی حسین زن 

 36 آبگرمک عصمت غریبی کوشا احمد زن 

 37 راضیه اخالقی احمد زن 

 38 غریبی کوشاخدیجه  احمد زن 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 39 بابامبارکی احمد محمدی علی مرد

 40 دشتستان چاه خانی محمد حسن پور علی مرد 

 41 میالد حسن پور علی مرد 

 42 محسن محمدی فرد حمید  مرد 

 43 عبدالعزیز ده شیخی حسینقلی مرد
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سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 44 دهداران امیرجوی حمدهللا مرد

 45 خلیفه ای اکرم به نژاد خسرو زن 

 46 فاطمه حاجب غریب زن 

 47 نیلوفرعشایری علی زن 

 48 سرکره فاطمه جمالی فرد علی زن 

 49 عاطفه عنایت خواه محمد زن 

 50 فاطمه یزدان پناه هانی زن 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 51 محمد جمالی جعفر یزدانی حسین مرد

 52 درودگاه سیما قائدی بویری باقر زن 

 53 معصومه فاتح اکبر زن 

سیده مرضیه موسوی  سید جواد زن 
 مطلق

54 

 55 بویری زهرا صابری  بهمنیار زن 

 56 *فاطمه زمانی اسمعیل زن 

 57 فرشته کارگر حسن  زن 

 58 زینب برزگری محمدحسن زن 
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 59 سرقنات مرجان خیاطی احمد زن 

 60 زهرانصرالهی علیکرم زن 

 61 پلنگی زهره بارگاهی علی محمد زن 

 62 هدیه بارگاهی علی رضا زن 

 63 جمیله زهره گنجی کرامت زن 

 64 لیلی گنجی کرامت زن 

 65 فرشته طاهری همتعلی زن 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 66 قلعه سفید علی بحرینی محمدباقر مرد

 67 امیدرضا عبداله زاده علی ناز  مرد

 68 فاریاب فاطمه یوسفی حسن زن 

 69 ملیحه منصوری دانیال زن 

 70 زهرادهقان علی زن 

 71 شکوفه مغانی رحیمی علی اکبر زن 

 72 خیرک حسین ایالنی شهباز مرد 

 73 بهمن گنجی احمد مرد 
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 74 رضاپوررستمی نژاد عبدالعلی مرد 

 75 مرده خیر بیژن خواجوی قره میرشاه سهراب مرد 

 76 وهاب دستور اکبر مرد 

 77 رود فاریاب فرزانه صداقت مختار زن 

 78 زهراقاسمی حبیب اله زن 

 79 مهوش پازش  امراله زن 

 80 رونی حسن قایدی قره میرشاملو قنبرعلی مرد 

 81 مهرداد قائدی حشمت هللا مرد 

 82 مصیب قائدی قره میرشاملو فرامرز مرد 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 83 دهرود علیا ساسان غالمی حسینعلی مرد

 84 سربست سیده زهراهاشم پور نعمت زن 

 85 الهام بحرینی منفرد ابراهیم زن 

 86 محبوبه پاکباز قاسم زن 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 87 عیسوند رضاقاسمی مختار مرد

 88 زهرا زعیت آزاد خداداد زن
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 89 دهرود سفلی سحرمرادی مختار زن 

 90 فرخنده افروزچی اسماعیل زن 

 91 محدثه مرادی مصطفی زن 

 92 شلدان زهرا جوکار محمد زن 

 93 فاطمه نوروزی امیر زن 

 94 مرضیه مرادی کیا کاکاجان زن 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 95 دشتی الورساحلی مجتبی ماهینی محمد مرد

 96 مسعود محمودی محمد مرد

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 97 کردوان سفلی فاطمه غالمی مصیب زن

 98 مرضیه رستمی خدارحم زن

 99 گنخک چاهشور مسعود صالح کار غالمعلی مرد 

سیدمحمد امین حسینی  سیدعباس مرد 
 حبیبی

100 

 101 سعیدحسین پور احمد مرد 

 102 چاهگاه بردستانیفائزه  محمد زن 

 103 شهربانو احمدی هیبت اله زن 
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 104 شکوفه احمدی علی زن 

 105 درویشی فاطمه حاتمی اصغر زن داوطلب دیگری وجود نداشت

 106 فاطمه وجدار خسرو زن 

 107 سنا عالمه عبدالحسن زاده نواله زن 

 108 زهره صمدیان مجرد مسعود زن 

 109 صمدیان مجرد زهرا مسعود زن 

 110 بحیری علیرضا گرامی حسین مرد 

 111 نوید قایدی حسین مرد 

 112 احمد ذوقی فرد غالمرضا مرد 

 113 دیر بردخون کهنه عاطفه احمدی حسین زن 

 114 فاطمه سخایی عقیل زن 

 115 مریم درویشی عقیل زن 

 116 کناری فاطمه مغدانی ماشاهلل زن 

 117 سیده مطهره حسینی آزاد سید عبدالحسین زن 

 118 رقیه اسمعیلی محمود زن 
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 119 دیلم عامری محمد رضا آبادی عبداله مرد 

 120 احسان بوعلی مختار مرد 

 121 میثم بوعلی مختار مرد 

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 122 بنه اسماعیل معصومه جوهری مالک زن

سایر داوطلبان حد نصاب نمره الزم را 

 کسب نکرده اند

 123 کنگان پرک جاسم آزاد خلیل مرد

 124 ابوالفضل حیدری جواد مرد

 125 گناوه چهارروستایی آزاده احسانی حسین زن 

 126 مطهره امیری خداکرم زن 

 127 پروین نعمتی حسن زن 

 128 عسلویه اخند جاسم سرور محمد مرد داوطلب دیگری وجود نداشت

نصاب نمره الزم را  حد داوطلب آن 

 کسب نکرده است

 - سهمو شمالی - - -

 - بستانو - - - وجود نداشت داوطلبی

 - چاه مبارک - - - وجود نداشت داوطلبی

   


