
  بسمه تعالی

مصاحبه تخصصی به میزان جهت  99واجد شرایط آزمون بهورزي سال  فهرست اسامی داوطلبان   

  برابر ظرفیت  3حداکثر تا  

  

 براي انجام مصاحبه تخصصی از طریق همین سایت و مراکـز آمـوزش    الزم به ذکر است برنامه زمانبندي

  .شدبهورزي متعاقبا اعالم خواهد 

 به ترتیب مصاحبهدعوت شده براي  )سه برابر ظرفیت اعالم شده حداکثر تا به میزان(داوطلبانفهرست اسامی 

  مقاطع تحصیلی و حروف الفبا  

  

  )بر اساس حروف الفبا(مقطع دیپلم 

 خانه بهداشت آشور آباد -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1056***484  نوراله  فرامرزي  زهرا  2190  1

 

  خانه بهداشت امام زاده قاسم -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3955***484  سیف اله  سلیمانی  یوسف  1024  1

  3667***484  کریم  غالمی  محمد  1182 2

  

 



  بهداشت تیانخانه  -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4835***484  میر حسن  شاهروئی  علیرضا  1037  1

 

  خانه بهداشت دربند -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2613***484  علی حسن  بهمنی  محراب  1080  1

  4780***484  اله رحم  دلیخان  فاطمه  2111 2

  3646***484  علی کرم  لک  زهرا  2185 3

  7871***484  محمود  ناظم زاده  مریم  2156 4

 

  خانه بهداشت دره تخت -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1354***484  حسن  حاجیوند  مهناز  2007  1

  

 



  خانه بهداشت فرزیان -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6832***484  قاسم  بیات  الهه  2082  1

 

  خانه بهداشت مالیچه -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5799***484  نعمت  سبحانی  زهرا  2008  1

 

  خانه بهداشت کمندان -شبکه بهداشت و درمان ازنا 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4036***484  جواد  کوهشاري  مهدي  1160  1

 

  خانه بهداشت دهنو عبداوند -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4471***416  محمود  الیاسی  رضوان  2125  1

  8324***658  علیرضا  الیاسی  فاطمه  2122 2



  خانه بهداشت دهنو عبداوند -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7556***416  علیرضا  ایرانشاهی  فاطمه  2066 3

 

  خانه بهداشت ززم -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4422***416  ذبیح اله  آذرشب  سحر  2088  1

  9902***416  حسن  آژ  زهرا  2048 2

  2781***416  ماشااله  مختاري نسب  فاطمه  2148 3

 

  خانه بهداشت شرکت زراعی سور -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3763***416  قدرت اله  سیفی  نرگس  2075  1

  

  

  

 



  خانه بهداشت ضمیمه کیزاندره -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9431***416  امراله  تاجمیري  حسین  1071  1

 

  خانه بهداشت کانسرخ -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7641***416  احمدرضا  بخشی  ابراهیم  1113  1

  6707***416  رحم خدا  تونی  زهرا  2250 2

  2842***416  سلطان مراد  جهانگیري  اصغر  1047 3

  3931***416  غالمرضا  علیدادي  حسن  1098 4

  7796***416  روح اهللا  مرادي  شقایق  2200 5

 

  بهداشت گایکان خانه -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6574***416  علی  اکبري  زهرا  2235  1

  

 



  خانه بهداشت گندمینه -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3858***416  سعید  احمدي  مریم  2026  1

 

  خانه بهداشت بزازنا -بهداشت و درمان بروجرد شبکه 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8527***406  عباس  داشادي  نرگس  2044  1

 

  خانه بهداشت بندیزه -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8193***557  رحمت اله  گودرزي  کیمیا  2076  1

 

  خانه بهداشت توده زن -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0125***557  احمد علی  صارمی  صبا  2018  1

  8651***557  نادر  معظمی گودرزي  آرزو  2073 2

 



  دهریزخانه بهداشت  -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1028***557  رستم  روزبه  پوریا  1034  1

  6750***557  علیرضا  گودرزي  عباس  1191 2

 

  خانه بهداشت دینارآباد سفلی -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0036***412  غالمحسن  بیرانوند لکی  کیومرث  1123  1

 

  خانه بهداشت رابند سفلی -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5731***612  امیدعلی  تقی پوري  بهاره  2176  1

 

  خانه بهداشت سنگ سفید -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  داوطلبیشماره   ردیف

  8511***412  عبدالحسین  گودرزي  فاطمه  2242  1



  خانه بهداشت سنگ سفید -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  داوطلبیشماره   ردیف

  4124***412  غالمرضا  گودرزي  محدثه  2119 2

 

  خانه بهداشت شاهویران سفلی -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1215***412  محمد جواد  مورونی  علی  1006  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه کرکیخان -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3274***412  علی رضا  گودرزي  امیرحسین  1046  1

 

  خانه بهداشت طنجور -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3071***412  محمد  ساکی  فائزه  2042  1

 



  خانه بهداشت قپانوري -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9081***001  اله محمد  گودرزي  کامران  1068  1

 

  چهاربرهخانه بهداشت  -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9127***557  رضا  معظمی گودرزي  آتوسا  2225  1

  2980***557  محمدمراد  مهري  محدثه  2081 2

 

  خانه بهداشت کیوره -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8571***454  عزیزاله  بکائی  شادي  2070  1

 

  خانه بهداشت تپه دار -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7024***406  سیدجواد  موسوي  سیده نسترن  2084  1

 



  خانه بهداشت تپه گجی -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4824***612  پرویز  بیرانوند  محمد  1060  1

  4417***612  احمد  دریا  حمید  1069 2

  0068***612  یوسف علی  عبدي  میالد  1086 3

 

  خانه بهداشت سنگتراشان -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5051***406  علی یار  دریکوند  فرزاد  1135  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه رازان -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2738***421  محمد  رازانی  سمیه  2033  1

  

  

  

 



  خانه بهداشت ضمیمه رباط نمکی -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7859***406  مهدي  گنجی  زهرا  2118  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه پل باباحسین -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6708***406  عبدالوهاب  مرادي پور  امیرحسین  1110  1

 

  خانه بهداشت قلعه خانجان -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3776***592  غالمرضا  عسکریان  سحر  2001  1

 

  )برآفتاب(خانه بهداشت پیرجد -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7804***406  علی محمد  پاپی  مهري  2266  1

  

 



  خانه بهداشت حیدرآباد خاوه -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3395***420  فتح اله  فلک الدین  میالد  1206  1

 

  خانه بهداشت سراب احمدوند -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2144***420  منوچهر  رضایی  یوسف  1185  1

 

  خانه بهداشت فتاح آباد -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3590***420  فرهاد  جعفرآبادصفري   پِژمان  1048  1

 

  خانه بهداشت مختارآباد -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0405***420  علی رضا  فرضیان  رضا  1003  1

 



  خانه بهداشت ملک آباد علیا -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4571***420  نجف  برزگر  محمد  1022  1

 

  خانه بهداشت مموله -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2803***420  شریف  دهقانی هزاري  سامان  1012  1

 

  خانه بهداشت چراغ -) نورآباد(درمان دلفان شبکه بهداشت و 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1733***420  محمد  یاسمی چراغی  داود  1005  1

 

  خانه بهداشت کفراج -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4591***420  پیرولی  امانی  زینب  2236  1

  8236***420  قرب الدین  قربانی کفراج  فاطمه  2103 2

 



  خانه بهداشت بنارکبود - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  7071***613  سیدصفاالدین  حیات الغیب  سیده زینب  2259  1

 

  خانه بهداشت تایاب - بهداشت و درمان دوره چگنی شبکه 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2299***528  جهانبخش  حاتمی  زهرا  2074  1

 

  خانه بهداشت سیاه دره سماق - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3617***406  خدامراد  سمینی  لیال  2263  1

  9120***613  سهراب  طهماسبی  ریحانه  2047 2

 

  )ضمیمه زمزم سرانبار(خانه بهداشت ضمیمه سرانبار - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5705***613  چراغعلی  شیراوند  فاطمه  2011  1

 



  خانه بهداشت مله بلوط - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0724***613  نورالدین  صادقی دارامرود  محمد  1050  1

 

  خانه بهداشت چاه ذوالفقار - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  پدرنام   نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8364***613  خدامراد  جلیلی  مریم  2039  1

 

  خانه بهداشت ژریژبان - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3232***613  پرویز  محمدي  محمد  1032  1

  7723***419  رستم  محمدي حسن آباد  ابوالحسن  1009 2

  8166***613  کرم  کرمی  اکبر علی  1018 3

  

  

  

 



  خانه بهداشت گور سفید سبزوار - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9621***528  علی  سرافراز  ناهید  2257  1

  7406***528  مسعود  میربک سبزواري  فائزه  2262 2

 

  خانه بهداشت افراونده -شبکه بهداشت و درمان دورود 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3448***421  غالمحسن  بیرانوند  ابوذر  1093  1

 

  خانه بهداشت بهرام آباد علیا -شبکه بهداشت و درمان دورود 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4838***592  عزت  حاجیوندقالبی   عاطفه  2203  1

 

  خانه بهداشت دهنو -شبکه بهداشت و درمان دورود 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1264***421  محمد  سعیدي فر  سجاد  1117  1

 



  خانه بهداشت ضمیمه ژان -شبکه بهداشت و درمان دورود 

  شماره ملی  پدرنام   نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6010***421  محرم  رکرك  شادي  2234  1

  2032***421  داود  عزیزي  فائزه  2012 2

  9451***421  علیرضا  هداوند  زهرا  2197 3

 

  خانه بهداشت همیانه -شبکه بهداشت و درمان دورود 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4153***421  رضا  خوشبین  مجید  1061  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه خیردرار -شبکه بهداشت و درمان رومشگان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1781***598  ایلخانی  بازوند  محمد  1045  1

  

  

  

 



  خانه بهداشت آبشباندر -شبکه بهداشت و درمان سپید دشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6393***592  شیرخدا  ایمانپور  فاطمه  2253  1

  4549***592  علی کرم  بهرامی  آسیه  2245 2

 

  خانه بهداشت خان آباد -شبکه بهداشت و درمان سپید دشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1234***592  احمد  محمدي  فاطمه  2209  1

 

  خانه بهداشت جلگه خلج -بهداشت و درمان پل دختر شبکه 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1744***485  ستایشی  حاتمی خلجی  زهرا  2109  1

  3344***485  صیدکریم  مرادي کرموند  نیلوفر  2107 2

  

  

  

 



  خانه بهداشت سراب رجب -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0702***485  زکی  سقائی فنی  حافظ  1195  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه هلوش -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8325***485  کیانوش  حسنوند  رویا  2133  1

  3256***485  عزیزاله  پورعزیزي   نیما  1112 2

  5715***485  ولی اله  قیاسوند  کوثر  2168 3

 

  )ولیعصر(خانه بهداشت میرآباد -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8505***485  هوشنگ  ساتیاروند  سعید  1013  1

  

  

  

 



  خانه بهداشت واشیان نصیرتپه -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6011***485  حسین علی  رحیمی  مهدي  1186  1

 

  خانه بهداشت پشت جو -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  2849***406  محمد  عبدالی  زینب  2108  1

  5119***485  شاکرم  محمدي  فاطمه  2179 2

 

  خانه بهداشت چالکل سفلی -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4272***485  اسحق  حیدروند  فاطمه  2062  1

 

  خانه بهداشت چم گردله وسطی -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9864***485  نوروز  آالوند  حافظ  1082  1

 



  خانه بهداشت داود رشید -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9308***419  علی رضا  رحیمیان  محمدحسین  1085  1

  6756***419  حسین بگ  زینعلی  محمد  1089 2

 

  خانه بهداشت ساري کوچکه -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6466***419  صیدکرم  محمدي فر  نگین  2137  1

 

 

  خانه بهداشت ضمیمه سرخدم خوشناموند -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  داوطلبیشماره   ردیف

  4744***419  اسحاق  ایزدي  پروین  2071  1

  9060***419  دشتعلی  بابازاده امرائی  افسانه  2207 2

  7310***419  کیومرث  مرادیانی  مهتاب  2162 3

 



  خانه بهداشت هاشم بک -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0413***419  نجاتعلی  گراوند  خاطره  2164  1

  4492***419  شامیرزا  گراوند  علی  1026 2

  0278***419  عزیزمراد  گراوند  فاطمه  2171 3

  4110***419  مراد  گراوند  نسترن  2128 4

 

  خانه بهداشت چناردمچهر -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5093***419  علی  سوري قرلیوند  زینب  2189  1

  8189***419  کرم اله  کولیوند  فاطمه  2104 2

 

  خانه بهداشت چنارسفلی -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0211***419  میرزا  جمشیدي زاده  سامان  1027  1

 



  خانه بهداشت کبوده ابوالوفاء -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0126***419  مرید  وفائی  سیده اعظم  2123  1

 

  خانه بهداشت کت کن -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  پدرنام   نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6889***419  قربان  دهقانی  حدیث  2208  1

  2623***419  نوروزخان  کونانی  نسترن  2215 2

  

  

  

 

  خانه بهداشت کیله اسالم آباد -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4911***419  علی همت  سوري لکی  شیدا  2149  1

  9315***419  یوسف  عبدالهی طبا  زهرا  2196 2

  

  



  

  )بر اساس حروف الفبا( کاردانی و کارشناسیمقطع 

  

 خانه بهداشت ده نصیر -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3782***416  آیت اله  جاپلقی  معصومه  2521  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه خمه سفلی -درمان الیگودرز شبکه بهداشت و 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4140***002  علی  گل محمدي  رضوان  2513  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه دوزان -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4118***416  رضاعلی  سمیعی  معصومه  2507  1

  

  

  

  

 



  خانه بهداشت نصیرآباد -شبکه بهداشت و درمان بروجرد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9291***412  گلمراد  شعبان  زینب  2512  1

 

  خانه بهداشت تپه گجی -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4299***406  درویش  علی پور  فرشته  2526  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه کمالوند غالمعلی -شبکه بهداشت و درمان خرم آباد 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  3724***406  خیراله  جعفري صدیق  سحر  2520  1

 

  خانه بهداشت هوالندشت -خرم آباد شبکه بهداشت و درمان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9635***406  علی  مصطفی نژاد  فاطمه  2524  1

  

 



  خانه بهداشت مله خان -) نورآباد(شبکه بهداشت و درمان دلفان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4606***420  اسمعیل  جابري مله خان  مریم  2502  1

  9086***420  سید اعلی  عالیی گیزه رود  سیده راضیه  2505 2

 

  خانه بهداشت حسیوند - شبکه بهداشت و درمان دوره چگنی 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8748***406  علیرضا  زمانی  سارا  2510  1

 

  خانه بهداشت درب چاه - دوره چگنی شبکه بهداشت و درمان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  5140***406  عیسی بگ  نعمتی زاده  لیال  2500  1

 

  خانه بهداشت بازوندي -شبکه بهداشت و درمان رومشگان 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  1324***598  عزیزاله  بازوندي  شیوا  2501  1

 



  خانه بهداشت اصالنشاه -شبکه بهداشت و درمان سلسله 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6011***418  محمدتقی  عموئی  حدیث  2523  1

  0101***418  صید حسین  فالح  زهرا  2506 2

 

  شیخ عالیخانه بهداشت سراب  -شبکه بهداشت و درمان سلسله 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0736***418  علیرضا  محمدي  رحیم  1509  1

  1288***418  مرادحسین  پنجی زاده  محمد  1504 2

 

  خانه بهداشت پرسک علیا -شبکه بهداشت و درمان سلسله 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8664***418  غالمعلی  رضائی یگانه  حسن  1502  1

  

  

  

 



  خانه بهداشت سراب رجب -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8624***485  مرزبان  رشیدیان راد  پرستو  2525  1

 

  خانه بهداشت واشیان نصیرتپه -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  6060***485  امیدعلی  جودکی پور  مرضیه  2522  1

 

  )کیان آباد( خانه بهداشت کولیوند -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  9100***485  مقصودعلی  لطفی پور  پوران  2509  1

 

  خانه بهداشت گل گل سفلی -شبکه بهداشت و درمان پل دختر 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8048***485  خداداده  عزیزي  رضوان  2515  1

  

 



  خانه بهداشت ضمیمه اشتره گل گل -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  خانوادگینام   نام  شماره داوطلبی  ردیف

  4276***419  نوروزعلی  گراوند  فائزه  2518  1

 

  خانه بهداشت ضمیمه چاه پیت -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  0941***419  موسی  صدراکیا  زینب  2511  1

  9081***419  همت  کوشکی  محبوبه  2514 2

 

  خانه بهداشت کت کن -شبکه بهداشت و درمان کوهدشت 

  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره داوطلبی  ردیف

  8027***419  علی محمد  علی پورنصر  رضا  1508  1

  ))پایان (( 


