
                                                                                                      

 22 اطالعیه شماره                                                                                                                                           

  06/03/1400آزمون استخدام بهورزی مورخ برگزاری مصاحبه تخصصی 

 1 شماره طبق جدول زمانبندیمصاحبه تخصصی بدینوسیله اسامی افراد واجد شرایط جهت شرکت در  06/03/1400نتیجه آزمون استخدام بهورزی مورخ  ضمن اعالم

با در دست داشتن کارت شناسایی  تقاضا  زمان مصاحبه مربوط به خانه بهداشت محل براساس ضروری است افراد ذکر شده در جدول ذیل  بنابراین  اعالم میگردد .

 معتبر)شناسنامه/کارت ملی( و در زمان تعیین شده مراجعه نمایند.

 تذکرات :

 سه برابر ظرفیت پذیرش در شغل محل مورد نظر  می باشد. م شده به میزاناللیست اع -1

 انجام مصاحبه  به منزله قبولی نخواهد بود و اعالم نتایج نهایی پس از انجام  مصاحبه و اعمال سهمیه های مربوطه صورت خواهد گرفت. -2

پذیرفته و از سهمیه آزاد درصد(  5سهمیه ارگران ثای)م شده الی از سهمیه های قانونی اعداوطلبان سهمیه آزاد می بایست دقت داشته باشند که ممكن است در شغل محل انتخابی، افراد -3

 .فردی جذب نگردد

 بدیهی ست عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی گردیده و اولویت متقاضی کان لم یكن محسوب می شود. -4

مرکز  سالمت روان )مراجعه به واحد بهداشت روان ( و  شهرستان مرکز بهداشت  به واحد گسترش ایستی جهت دریافت بگواهی صحت سالمت جسمی ) به همراه داشتن توجه : 

 الزامی است salamat.gov.irفرم خوداظهاری بیماری کرونا با مراجعه به سایت و  شهرستان( بهداشت 

 بهداشتی الزامی است.ضمنا با توجه به استمرار بیماری کرونا ، استفاده از ماسک و رعایت پروتكل های 



 1جدول زمانبندی شماره

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری مصاحبه تاریخ انجام مصاحبه خانه بهداشت محل تقاضا شهرستان مورد تقاضا

  -جز صالح علیا - عنایت آباد- قنات سامان -کهور آباد- میجان علیا -دولت آباد - کلدان جیرفت

 بلبلی کالنتر -صالح سفلی جز-قلعه - - گاوکان گوران - نصیر آباد نمچ- فراش

14/04/1400  

 

-جیرفت میدان شهید قاسم سلیمانی ) میدان شاهد قدیم  ( 

 معاونت آموزشی

 

 15/04/1400 علی آباد شهریاری-2علی آباد-سقدر-سرگز-زنگیان-رومرز جیرفت

 15/04/1400 علی آباد قدیری-شهرک منصوربهمنی-خضرآباد-مشاع گزآباد عنبرآباد

 15/04/1400 رستم اباد-خشکار-پاریگ طریقی فاریاب

  20/04/1400 چاه حسن-قاسم اباد رودبارجنوب

 مرکز بهداشت شهرستان قلعه گنج

 
 20/04/1400 ده باال-بلبل اباد-نوراباد-کنگرو قلعه گنج

 20/04/1400 خسروآباد منوجان



 لیست اسامی به ترتیب حروف الفبا

 نوع سهمیه ایثارگری  کد ملی نام خانوادگی نام ردیف 

 آزاد 3020486793 اسفندیاری مهنی نیلوفر 1

 آزاد 6060035574 اقتداری حمیده 2

 آزاد 3020363225 امیری پور زهرا 3

 آزاد 6060060811 امیری میجان سونیا 4

 آزاد 6080039680 اورنگ حلیمه 5

 آزاد 3020265851 آزاده وار زهرا 6

 آزاد 3020246458 آفتابی سحر 7

 آزاد 3020264138 آمیغی فاطمه 8

 آزاد 3150441501 بذر پاش مهدی 9

 آزاد 3020377382 بشكار سمیه 10

 آزاد 3020385903 بشكار فاطمه 11

 آزاد 2980824798 بشنام زهرا 12

 آزاد 3020417181 بلوچ گل بخشی نیلوفر 13

 آزاد 3150362938 بهمنی کهن میرزا شكوفه 14

 آزاد 3020413141 پای مزد عالیه 15

 آزاد 6060146090 پس سر ندا 16

 آزاد 6060024701 جبالبارزی زهرا 17

 آزاد 3100259629 حسن زاده جشاری فاطمه 18

 آزاد 5360126051 خادم زاده زیارت خدیجه 19



 آزاد 3020458031 دلفاردی فاطمه 20

 آزاد 3020310458 دیبمهر مینا 21

 آزاد 6060098355 ریگ آبادی فاطمه 22

 درصد ایثارگری5سهمیه  3020388635 رئیسی فاطمه 23

 آزاد 3020381479 سعیدی گراغانی زهرا 24

 درصد ایثارگری5سهمیه  3020466148 سعیدی گراغانی فائزه 25

 آزاد 3020418844 سعیدی گراغانی کیمیا 26

 آزاد 3020356431 سنجری سحر 27

 آزاد 3020489822 بنستانی سنجری منصوره 28

 آزاد 6060104495 سنجری پور مینا 29

 آزاد 6060077501 سنجری مزاج رضوان 30

 آزاد 3020293464 سنجری نژاد زهرا 31

 آزاد 3150393736 شمس الدینی مطلق نسیمه 32

 درصد ایثارگری5سهمیه  3020316502 شهدادنژاد هانیه 33

 آزاد 3150450799 صمیمی کشیتی  فائزه 34

 آزاد 3020216206 علیزاده باب کیكی مطهره 35

 آزاد 3150430909 غیاث بهنام 36

 آزاد 5360191457 فرامرزی نمداد سمانه 37

 آزاد 3150343097 فالح کهن فاطمه 38

 آزاد 6060143717 قلندری مهتاب 39

 آزاد 3150259886 کامرانی فر فرشید 40

 آزاد 3020421969 کریمی ام البنین 41

 آزاد 3020409519 کیانی نسیم 42



 آزاد 6080073102 مارزی نعیمه 43

 آزاد 3150436575 محمودی کهنعلی بتول 44

 آزاد 3020463416 مرسلپور مریم 45

 آزاد 3020281962 مریدی فاطمه 46

 درصد ایثارگری5سهمیه  3020387159 مقبلی قرائی معصومه 47

 آزاد 6060077757 نجفی پور زهرا 48

 آزاد 6060090257 نظم الدینی زهرا 49

 


