
 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

 30/11/99شدگان آزمون استخدام پيماني  بهورز مورخ  پذيرفتهاسامي 
 رفيت(ظ برلبر 5/1کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی  18/3/94مورخ  38670سازمان اداریو استخدامي کشور و  27/3/98مورخ 151609)موضوع مجوز استخدامي شماره 

 بستک ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:   1

 مغدان)بهورز زن( ـ واحد مورد تقاضا: 1/1

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف
  نداشتداوطلب واجد شرایط وجود 

 ستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:  بشاگردـ شهر 2

 خميني شهر)بهورز زن( ـ واحد مورد تقاضا: 1/2

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  5860071221 حبيبي عاطفه 1
 نداشتداوطلب واجد شرایط دیگری وجود 

 بندر لنگهـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا: 3

 )بهورز زن(ردانکوـ واحد مورد تقاضا:  1/3

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3430184207 انباری لطيفه 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 ـ واحد مورد تقاضا: کوغان )بهورز زن(2/3

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3430126606 پور سليماني مریم  1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 جغرافيایي مورد تقاضا:  پارسيان ـ شهرستان محل4

 ـ واحد مورد تقاضا: بمبری )بهورز زن(1/4
 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

  اولاولویت  470023929 حقيقت فاطمه 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 )بهورز زن( 2ـ واحد مورد تقاضا: بوچير 2/4
 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 )سهميه ایثارگران(اولویت اول  4700048912 بيگي شيما 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:  قشم5

 ـ واحد مورد تقاضا: درکوه )بهورز زن(1/5
 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3450194828 سرودی گلستاني زینب 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 ـ واحد مورد تقاضا: سرریگ )بهورز مرد(2/5
 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3450192809 ياسالم ديوح 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا: ميناب6

 مورد تقاضا: سولقان )بهورز زن(ـ واحد 1/6
 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3410663053 عبداله پور فائزه 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت



 

 

 بسمه تعالي
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

 30/11/99بهورز مورخ   قراردادی اسامي پذیرفته شدگان آزمون

 (6/7/95مصوبه مورخ  4آیين نامه اداری و استخدامي کارکنان هيئت علمي دانشگاه و بند  31ماده  5)موضوع مجوز قراردادی تبصره 
 

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا: بستک 5

 آسو )بهورز مرد(واحد مورد تقاضا:ـ  1/5

 اولویت  کد ملی  نام خانوادگی نام ردیف

 نداشتداوطلب واجد شرایط وجود 

 مرد( تقاضا:بست قالت )بهورزواحد مورد ـ  2/5
 توضيحات کد ملی  نام خانوادگی نام ردیف

 داوطلب واجد شرایط وجود نداشت

 ـ واحد مورد تقاضا:  تدروئيه)بهورز زن( 3/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3480066402 حاجي پور ليال 1

 اولویت دوم  3480034764 نوری هادینه 2

 رودبار)بهورز زن(  واحد مورد تقاضا:ـ  4/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3480090419 عبداله پور نسيمه  1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 فاریاب)بهورز زن(  واحد مورد تقاضا:ـ 5/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 )سهميه ایثارگری(اولویت اول  3480086519 رئيسي شهربانو 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 ـ واحد مورد تقاضا:  کمشک)بهورز زن(6/5

 توضيحات کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

  3480040527 محمدی افسانه 1

  3480047254 ده مشت زینب 2

 ـ واحد مورد تقاضا:  کمشک)بهورز مرد(7/5

 توضيحات کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

  3480101194 ردکا علي 1

  3480067646 حسنعلي پور محمد 2

 کنار سياه)بهورز زن( واحد مورد تقاضا:ـ 8/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3480082203 احمدی صدیقه 1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 هنگوئيه)بهورز زن(  واحد مورد تقاضا:ـ 9/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3480028220 مهدر فریبا  1
 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت



 

 بسمه تعالي
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

 30/11/99بهورز مورخ   قراردادی اسامي پذیرفته شدگان آزمون

 (6/7/95مصوبه مورخ  4کارکنان هيئت علمي دانشگاه و بند آیين نامه اداری و استخدامي  31ماده  5)موضوع مجوز قراردادی تبصره 
 

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:  رودان5

 نورآباد)بهورز مرد(واحد مورد تقاضا:ـ  1/5

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  4960167133 زارع مرتضي 1

 داوطلب واجد شرایط دیگری وجود نداشت

 شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا: ميناب ـ6

 اسالم اباد )بهورز زن(واحد مورد تقاضا:ـ 1/6

 توضيحات کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 متعاقباً اعالم ميگردد

 حكمي پایين )بهورز زن(واحد مورد تقاضا:ـ 2/6

 توضيحات کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 متعاقباً اعالم ميگردد



 بسمه تعالي
 بهداشتي درماني استان هرمزگاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 30/11/99بهورز مورخ   قراردادی اسامي پذیرفته شدگان آزمون

 (6/7/95مصوبه مورخ  4آیين نامه اداری و استخدامي کارکنان هيئت علمي دانشگاه و بند  31ماده  5قراردادی تبصره )موضوع مجوز 
 

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:  بندرلنگه2

 )بهورز زن(چاه مسلم تقاضا:واحد مورد ـ 1/2

 توضيحات کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول 3430111013 دریانورد حصه  1
 وجود نداشتداوطلب واجد شرايط ديگری 

 رستاق )بهورز زن(واحد مورد تقاضا:-2/2

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  340150035 تندیده فریبا 1

 وجود نداشتداوطلب واجد شرايط ديگری 

 غدیر کوهي )بهورز زن(واحد مورد تقاضا:ـ 3/2

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3430175119 خلفاني فاطمه 1

 داوطلب واجد شرايط ديگری وجود نداشت

 ـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا: پارسيان 3

 )بهورز زن(1بوچير واحد مورد تقاضا:ـ  1/3

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  4700042850 حاجي پور ساناز 1
 داوطلب واجد شرايط ديگری وجود نداشت

 ـ واحد مورد تقاضا: فومستان )بهورز زن( 2/3

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  4700056584 محمدی فاطمه  1

 ديگری وجود نداشتداوطلب واجد شرايط 

 یرد قاسمعالي)بهورز زن(  واحد مورد تقاضا:ـ  3/3

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  4700030488 عبدالهي الهام 1

 داوطلب واجد شرايط ديگری وجود نداشت

 حاجي آبادـ شهرستان محل جغرافيایي مورد تقاضا:4

 )بهورز زن(دهستان  باال : واحد مورد تقاضاـ 1/4

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 اولویت اول  3470150362 نوروزی گيسي زهرا 1

 داوطلب واجد شرايط ديگری وجود نداشت

 )بهورز زن(تزرج:واحد مورد تقاضاـ 2/4

 اولویت  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

  )سهميه ایثارگری( اولویت اول 3470113289 عباسپور درآگاهي ليال 1

 داوطلب واجد شرايط ديگری وجود نداشت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


