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 اطالعيه

 20/06/99مورخ درقالب استخدام پيماني آزمون كتبي پذيرش بهورز  نتايج اوليه

   نكات قابل توجه :

نتيجه نهايي پس از انجام مصاحبه و با در  وفق به كسب نمره قبولي شده  اند به استحضار ميرساند كه در مرحله اول پذيرش مكه افراد معرفي شده زير به اطالع  -1

 .  خواهد شدنظر گرفتن جمع نمرات آزمون كتبي و مصاحبه  تعيين و اعالم 

  . باشد نمي شده كسب نمره  اساس بر بهداشت خانه هر براي  شده اعالم اسامي ترتيب -2

 اعالم مي گردد. مكان وزمان انجام مصاحبه با توجه به محدوديت هاي ستاد مديريت كرونا متعاقبا -3

موفق به كسب حد نصاب نمره قبولي نشده اند . لذا پذيرش بهورز جهت آن   ،داوطلبانخانه هاي بهداشتي كه اسامي داوطلبان پذيرفته شده آن اعالم نشده است  -4

 سال جاري صورت نمي پذيرد.در خانه بهداشت 

حضوري  است كه مي بايست به صورتبه صورت كتبي   12/9/99شنبه مورخ  چهارمهلت اعتراض به نتايج آزمون از تاريخ اعالم نتايج تا پايان وقت اداري روز  -5

 .گرددنمي  بعد از اين تاريخ ارسال شود بررسيدر شهرستان محل سكونت خود  به آدرس هاي زير تحويل داده شود. اعتراضاتي كه 

 .گرددنمي  ارسال شود بررسيمركز بهداشت استان به اضاتي كه اعتر -6

طبق تاريخ هايي كه در آزمون مصاحبه  ميبايست آمده است جهت رقابت در پذيرش نهايي ذيلپذيرفته شدگان در آزمون كتبي كه اسامي آن ها در جدول  -7

 در غير اين صورت پذيرش آنان امكان پذير نمي باشد.شركت نمايند  متعاقبا در سايت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اعالم خواهد شد،
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  محل مراجعه  معترضين به نتيجه آزمون كتبي ورودي بهورزي

 آدرس  نام شهرستان رديف

 

 تلفن

 33536316-33554682  آموزش بهورزي و بازآموزي برنامه هاي سالمتمركز  –سه راه عاشوري  –خيابان شهيد بهشتي  -بوشهر  بوشهر 1

 35328393 واحد گسترش شبكه –شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان  –خيابان گلزار شمالي  –خيابان آبگرم  –اهرم  تنگستان 2

 37636245  واحد گسترش شبكه -شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم– پشت شهرداري – شهداخيابان  –جم  جم 3

 دشتستان 4
و بازآموزي برنامه هاي  مركز آموزش بهورزي –روبروي بانك ملي مركزي  –فلكه امام خميني  –چهار راه مخابرات  –برازجان 

 سالمت
34226012 

 35423676-35428333 ها واحد گسترش شبكه –شبكه بهداشت و درمان شهرستان دير  –روبروي صدا و سيما  –بلوار معلم  –دير  دير 5

 37221840 مركز آموزش بهورزي و بازآموزي برنامه هاي سالمت – بهداشتكوچه  -فرمانداريخيابان  –كنگان  كنگان 6

 33125500 و بازآموزي برنامه هاي سالمتمركز آموزش بهورزي  –شبكه بهداشت درمان شهرستان گناوه  –خيابان فرمانداري   -گناوه  گناوه 7

 37262032-37262233 شهرستان عسلويهشبكه بهداشت و درمان واحد گسترش  -خيابان دولت –عسلويه  عسلويه 8

 


