
شغل محلشهرستانرشته شغلی کد شغل محل     کد ملی    نام پدر    نام خانوادگی    نام 

بیمارستان فارابیبستکپرستار348012155115616عبداهللاحمديلطیفه
بیمارستان نیاپوربندرخمیرپرستار554006865315618علیکنعانیانفاطمه
بیمارستان نیاپوربندرخمیرپرستار339281919015618حسینرنجبرزهرا
بیمارستان شریعتیبندرعباسپرستار338062789515621غالمبهرامهشهره

مرکز خدمات جامع سالمت فینبندرعباسپرستار299409124015623سیدمحمودبهادرسیداحمد
بیمارستان شهداءبندرلنگهپرستار554001118115625محمدشریفامینیفرشاد
بیمارستان شهداءبندرلنگهپرستار343006495315625عبدالرضاشریفیعاطفه
بیمارستان شهداءبندرلنگهپرستار343008060615625حسنرعیتیعایشه
بیمارستان رستمانی پارسیانپرستار470996313415628حسینمیثاقیحسن
بیمارستان رستمانی پارسیانپرستار470005153115628یوسفعابديمریم
بیمارستان رستمانی پارسیانپرستار470006308415628محمدراشديپریسا
بیمارستان امام علی (ع)رودانپرستار469018848315634قدرت الهعادلی مقدممنیره
بیمارستان امام علی (ع)رودانپرستار341035479415634عباسقاسمیمحسن
بیمارستان امام علی (ع)رودانپرستار469028461115634محمدقاسمیفایزه
بیمارستان امام علی (ع)رودانپرستار338054967315634مختاراذرابادگونزیبا
بیمارستان امام علی (ع)رودانپرستار469021032215634رمضانعیسويطیبه
بیمارستان پیامبر اعظم  قشمقشمپرستار345009263415637حسنایزدشناسبهنام

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابپرستار341004629115640ناصرسلیمانی فخراباديمحسن
مرکز خدمات جامع سالمت توکهورمینابپرستار586004902115642مرادكغمداديهاشم
بیمارستان شریعتیبندرعباسکارشناس اتاق عمل527007855415664غالمرحیمی نیاریحانه
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بیمارستان شهداءبندرلنگهکارشناس اتاق عمل345014337915666ابراهیمشادمانحسنا
بیمارستان امام علی (ع)رودانکارشناس اتاق عمل469021922215668ابراهیمزارعی منوجانفاطمه
مرکز خدمات جامع سالمت خمیربندرخمیر کارشناس بهداشت خانواده 343009878515697محمدخرم دلفاطمه
بیمارستان شریعتیبندرعباسکارشناس هوشبري347010862515761نعمتعلی پوریانحکیمه
مارستان شهید محمدي (اداره بازنشستگیبندرعباسکارگزین347010134515762اقاجاننوروزپوراحمديبهرام
بیمارستان فاطمه الزهرا(س)حاجی آبادکارگزین347006527615766احمدرشیديفاطمه
رکز خدمات جامع سالمت شهري روستایی بندرخمیرکارشناس سالمت روان343013376931564یعقوبتخشحسن
بیمارستان پارسابوموسیپرستار256020378231578ایوببردبارفاطمه
بیمارستان بقیه اله العظمبشاگردپرستار342210922631582محمودترکمانیطیبه
بیمارستان خاتم االنبیاءجاسکپرستار341010895531587حسیننساج گروگیکلثوم
بیمارستان خاتم االنبیاءجاسکپرستار256028585131587علی اصغرجوکارزینب

بیمارستان خاتم االنبیاءجاسکپرستار346006431531587سیدشرف الدینابطحیسیده شبنم
مرکز خدمات جامع سالمت لیردفرودانپرستار469012822731589اسدالهزارعیمحمد
معاونت درمانبندرعباسپزشک عمومی228139897831601نصرالهبهجتیفرشته
بیمارستان فارابیبستککارشناس اتاق عمل348012853131617علیشیرپایمردفاطمه
بیمارستان فارابیبستککارشناس اتاق عمل244031593131617علیرضامحمديایمان
بیمارستان رستمانیپارسیانکارشناس اتاق عمل470003349531621محمدملک زادهعلی
بیمارستان خاتم االنبیاءجاسککارشناس اتاق عمل270008997931623محمدعلیفالح حسین دوستالهام
بیمارستان فاطمه الزهرا(س)حاجی آبادکارشناس اتاق عمل347996324231624مرادخوانچه مهرنسا

بیمارستان پیامبر اعظم  قشمقشمکارشناس اتاق عمل345997541531627محمدایرانیصالح
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بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابکارشناس اتاق عمل351022509031629محمدرضابنارياکرم
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابکارشناس اتاق عمل341045538831629اسحقمتوزادهطاهره
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابکارشناس اتاق عمل238017372931629علینیکنامبهتاش
معاونت تحقیقات بندرعباسکارشناس امور پژوهشی338039110731657محمدشیخی فینیسحر
پایگاه سالمت ضمیمه فارابیکیشکارشناس بهداشت خانواده 228162707131722علیرضاعباسیالهه

یگاه خدمات جامع سالمت روستایی شمیل بندرعباسکارشناس بهداشت محیط 341024108631732حسینبهادريفهیمه
ز خدمات جامع سالمت شهري روستایی رپارسیانکارشناس بهداشت محیط 470002141131736شمساشمسامریم
بیمارستان امام علی (ع)رودان کارشناس پرتوشناسی469021154131750محمدبیلريسجاد
بیمارستان فاطمه الزهرا(س)حاجی آبادکارشناس تغذیه345007269231785حمیدرضااذرنگعماد

دمات جامع سالمت روستایی شبانه روزي بستککارشناس فناوري اطالعات سالمت348995904331816محمدپیش یارخیرالنسا  
بیمارستان فارابیبستککارشناس هوشبري348004796331848علیخوشابیمریم
بیمارستان امام علی (ع)رودانکارشناس هوشبري469009174931856مرتضیکمالیحامد
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابکارشناس هوشبري341037139731859علینجاري پورسمیه
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابکارشناس هوشبري347019777631859موسیساالريمهدیه
بیمارستان شهداءبندرلنگهماما343014285731873ابراهیمالماس ازادافسانه
بیمارستان شهداءبندرلنگهماما230038343831873ظهرابناظمی پورصدیقه
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)مینابماما341045051331890شهریاراحمدپورکلیبیمهسا
رکز خدمات جامع سالمت روستایی توکهومینابماما469008970131895موسیرستاخیزالهام

بیمارستان شهید محمديبندرعباسمهندس تاسیسات253011091331902رسولیوسفیابوالفضل
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