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 محل جغرافيايي  رشته شغلي  نام پدر  نام خانوادگي  نام رديف 

 
 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي :

 ي تل اشک-چاهکوتاه-بوشهر بهورز  محمدرضا  صديق سارا  1

 داوطلب دیگری وجود نداشت  

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                            بهورز رشته شغلي : 

 چاهکوتاه-چاهکوتاه-بوشهر بهورز  محمد  فريدوني  راحيل   2

 چاهکوتاه-چاهکوتاه-بوشهر بهورز  ر سردا زنگوئي آبادی  حوريه   3

 چاهکوتاه-چاهکوتاه-بوشهر بهورز  هيم ابرا بحراني  بتول   4

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 احمدی -دويره-بوشهر بهورز  الهامر ي سليمان فريده  5

 

 سایر داوطلبان حد نصاب نمره کسب ننموده اند  

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 رستمي -الخيرو ب -تانتنگس  بهورز  محمد  يشي درو سعيده   6

 رستمي -بوالخير-تنگستان بهورز  ماشااله  زارعي  آذر   7

 رستمي -بوالخير-تنگستان بهورز  اکبر  بنجوئي  محدثه   8

 زن  - رنف 1د مورد نياز :  داتع                                                                                                         بهورز رشته شغلي : 

 کری -بوالخير-تنگستان بهورز  حسين  ماليي  حدیث  9

 کری -بوالخير-تنگستان بهورز  سيدمحمد  لطيفي زهرا سادات    10

 کری -بوالخير-تنگستان بهورز  حيدر  خدری  زهرا  11

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 گرگور -پهلوانکشي -تنگستان بهورز  علي حيدری  مهين   12

 گرگور -ي پهلوانکش-تنگستان بهورز  عباس  ضيانفي زهرا  13

 گرگور -ي هلوانکش-ننگستات بهورز  مختار  بنشاخته  سحر  14

 ن ز - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 باشي -دلوار-تنگستان بهورز  علي حيدری  شهربانو  15

 باشي -دلوار-تنگستان بهورز  غالمرضا  محمدنيا  مبينا   16

 باشي -دلوار-تنگستان بهورز  علي حيدری  فاطمه زهرا   17
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 زن  - نفر 1ز :  تعداد مورد نيا                                                                                                         بهورز رشته شغلي :

 شورکي -شورکي-تنگستان بهورز  غالمرضا  محمدی  زهرا  18

 شورکي -شورکي-تنگستان بهورز  خدر  آردن  فائزه  19

 شورکي -کير و ش-تنگستان بهورز  احمد  محمدی  کوثر    20

                                                                                                         ندشرکت کنندگان حد نصاب نمره قبولي کسب ننمودم  از هيچکدار يبوالخ-ر بوالخي تنگستان  -  مرد  بهورزغلي ه شرشت 

 زن  - رفن 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز غلي :ه شرشت 

 گورک جمال -پهلوانکشي -تنگستان بهورز  ابوالحسن  رزمجو راحله   21

 گورک جمال -پهلوانکشي -تنگستان بهورز  ابراهيم  دل نشين  کوثر   22

   کسب ننموده اندقبولي ه نمر  ان حد نصابسایرداوطلب 

 مرد  - رفن 1تعداد مورد نياز :                                                                                                            بهورز غلي :ه شرشت 

 کالت -بوالخير-گستانتن بهورز  خضر  حيدری  عباس   23

 ب ننموده اند کس نمره قبولي  ان حد نصابسایرداوطلب 

 زن  - رفن 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز غلي :ه شرشت 

 چاهه -بهارستان -جم بهورز  عبدالحسين  احمدی  فاطمه   24

 اهه چ-بهارستان -جم بهورز  عبدالحسن  آزادی  را صغ  25

 سب ننموده اند ي کقبول هنمر  ان حد نصابسایرداوطلب 

 د مر - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 کي بار م بابا-اميرالمومنين)ع( -جم بهورز  حمزه  حمزئي  عباس   26

 نداشت  داوطلب دیگری وجود 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 بهرباغ -اميرالمومنين)ع( -جم بهورز  سيددرويش  حسيني  سيده انسيه   27

 بهرباغ -نين)ع( يرالمومما-جم بهورز  عبدالحسن  امدنا ه مسلي  28

 نمره قبولي کسب ننموده اند  ان حد نصابسایرداوطلب 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز ته شغلي :شر 

 بويری -آبپخش- دشتستان بهورز  مصطفي  ي لکما طاهره  29

 بويری -آبپخش- دشتستان بهورز  نادر  اميرزاده  محدثه   30

 بويری -آبپخش- دشتستان بهورز  فتح اله محمودی  الهه  31

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                            بهورز رشته شغلي : 

 جنوط -سعدآباد  -دشتستان  بهورز  اکبر  تحفا صومه مع  32
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 نمره قبولي کسب ننموده اند  ان حد نصابسایرداوطلب 

 درودگاه-سعدآباد - دشتستان بهورز  کورش  شيخي گار ن  33

 درودگاه-سعدآباد - دشتستان ز بهور محمود  کشاورز  حميده  34

 درودگاه-سعدآباد - دشتستان بهورز  اهيم ابرديس موسوی مطلق  سيده فاطمه   35

 زن  - نفر 1  :تعداد مورد نياز                                                                                                          بهورز رشته شغلي : 

 زيارت -زيارت- دشتستان بهورز  قعبدالخال خزاعي  زهرا  36

 زيارت -زيارت- دشتستان بهورز  غريب  ه رئيس زاد فاطمه   37

 زيارت -زيارت- دشتستان بهورز  جمال  سارباني حميده  38

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                            بهورز رشته شغلي : 

 قلعه سفيد -دالکي- دشتستان بهورز  قاسم ره ميرشاملوحيمي قر صبا   39

 قلعه سفيد -دالکي- دشتستان بهورز  فتح اله عبدالهي  منيژه  40

 قلعه سفيد -دالکي- دشتستان بهورز  فرزاد  بهروزی  مريم  41

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز ته شغلي :رش 

 خوشمکان -خوشمکان- دشتستان بهورز  ج الهفر مشايخي فاطمه   42

 ن خوشمکا-خوشمکان- دشتستان بهورز  ر مختا زنگنه  سارا  43

 خوشمکان -خوشمکان- دشتستان بهورز  کاوس  نجفي فاطمه   44

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 دشتي اسماعيل خاني -بنارآزادگان-دشتستان بهورز  عباس  زارع زهرا  45

 حد نصاب نمره قبولي کسب ننموده اند   ان بداوطل سایر 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 وز بندار-هيدفرهيش-دشتستان بهورز  کاووس  صالحي توران   46

هورز ب ناصر  صالحي نرگس   47  وز بندار-هيدفرهيش-دشتستان 

 د نمره قبولي کسب ننموده اسایر داوطلبان حد نصاب ن 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                             بهورز رشته شغلي : 

 فقيه حسنان -شهدای درازی-دشتي بهورز  محمد  روزمه  مريم  48

 اشت دواطلب دیگری وجود ند 

 زن  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

 شيخيان ماری -امام رضا)ع(زيارت ساحلي-دشتي بهورز  محب محبي فاطمه   49

 کسب ننموده اند  يداوطلبان حد نصاب نمره قبول یرسا 
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 مرد  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز :رشته شغلي  

 شيخيان باغ پير -امام رضا)ع(زيارت ساحلي-دشتي بهورز  محمد  شيخياني  مصطفي   50

 ه اند کسب ننمود يداوطلبان حد نصاب نمره قبول یرسا 

 مرد  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           زربهو رشته شغلي : 

 زيارت ساحلي-امام رضا)ع(زيارت ساحلي-دشتي بهورز  محمود  حسيني  علي  51

 زيارت ساحلي-ساحلي امام رضا)ع(زيارت-يدشت بهورز  علي حسين پور  محمدرضا   52

 کسب ننموده اند  يداوطلبان حد نصاب نمره قبول یرسا 

 زن  -  نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

ز رو به محمد  ي ابراهيم حسنيه   53  بستانو-مبارک چاه-يهعسلو  

 مرد   نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

يمي ابراه احمد   54 يعل  بستانو-چاه مبارک-يهعسلو  بهورز    

 کسب ننموده اند  ينصاب نمره قبول حدداوطلبان   یرسا 

 مرد  - نفر 1داد مورد نياز :  تع                                                                                                         بهورز رشته شغلي : 

 سهمو شمالي-مبارک چاه-عسلويه بهورز  عثمان  شجاعي علي  55

 کسب ننموده اند  ينصاب نمره قبول حدداوطلبان   یرسا 

 مرد  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                            بهورز رشته شغلي : 

 محمدصالحي-محمد صالحي-گناوه بهورز  منصور  باغباني  امير  56

 اشت جود ندو  دواطلب دیگری  

 زن  - نفر 1ز :  رد نياوتعداد م                                                                                                         بهورز رشته شغلي : 

 مال خليفه -مال خليفه-گناوه بهورز  علي ويس  يراوی ل معصومه   57

 مال خليفه -ل خليفهما-گناوه بهورز  کوچک  کاوياني فر  زينب  58

رز بهو  امان اله  خدری  ناهيد   59  مال خليفه -مال خليفه-گناوه 

 مرد  - نفر 1تعداد مورد نياز :                                                                                                           بهورز رشته شغلي : 

رز بهو  عباس  خواجه زاده  عليرضا   60  چهارروستايي-چهاروستايي-گناوه 

 کسب ننموده اند  يداوطلبان حد نصاب نمره قبول یرسا 

 .   حد نصاب نمره قبولي کسب ننمودند ل گناوه )زن(مح راچه-  شرکت کنندگان خانه بهداشت    
                                                                                                     

 
جنوبي  سمل خانه بهداشت و  دشتستان )زن(    انکگپرخانه بهداشت  و دشتستان )زن( نظرآقا بهورزان خانه بهداشت  ایج نتضمنا 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.)زن(نگستان ت
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