
 

 
 

   9911سالپذیرش بهورز  نتایج آزمون کتبی

  دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 معاونت بهداشتی
 

 

 

 

 

 

 در شهرستان صالح آباد پذیرفته شدگانلیست 

تاریخ تحویل 

 پذیرفته شدگان به تفکیک خانه بهداشت مدارک

  تعداد

 ردیف نام خانه بهداشت
 زن   مرد 

90/21/00  1 اسماعیل آباد   * ---------------------------------- 

90/21/00  2 گالرچه سفلی   * --------------------------------------- 

90/21/00  3 نعتو   * -------------------------------- 

90/21/00  4 نقدعلی   * فرشید ابراهیمی 

90/21/00  5 همت آباد *   ----------------------------------- 

90/21/00 امینه جعفری -حنانه اعلمی زاده -زهرا دالور   6 گورخار  *   

90/21/00 یده میراحمدی نقدعلیها   7 نقدعلی  *   

90/21/00  8 درازآب علیا *   مریم میرگندی 

90/21/00 یثریا داروغه اهلل آباد -سودابه عیدی -ساجده شامردی   0 بنی تاک *   

90/21/00  29 گوشالغر *   الهه عظیمی چشمه زرد 

90/21/00  22 قشه توت *   طیبه رجبی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تربت جامدر شهرستان  پذیرفته شدگانیست ل

تاریخ تحویل 

 پذیرفته شدگان به تفکیک خانه بهداشت مدارک

  تعداد 

 ردیف  نام خانه بهداشت 
 زن   مرد 

29/21/00  1 شهرستانک   * احسان امیری -امراله تقوی -سی جبارپورمو 

29/21/00  2 موسی آباد   * ییاسرساالر -یونس سفیدصالحی 

29/21/00  3 2رباط سمنگان    * روح اهلل خاکی-مهدی محمدیان 

29/21/00  4 دولت آباد   * ------------------------------ 

29/21/00  5 خرم آباد   * علی ارزانی 

29/21/00  6 چشمه گل   * بهنام رحمدلی 

22/21/00  7 خیرآباد   * مصطفی ملکی -علی رحمانی -جواد خدابخشی 

22/21/00  8 یادگار علیا   * سعید میرزایی 

22/21/00  9 کالته مروی   * مصطفی بخت 

22/21/00  10 محمودآباد سفلی   * ابوالفضل بدری 

22/21/00  11 میانسرا   * محمدعلی آرامی 

22/21/00  12 بردو   * --------------------------- 

22/21/00  13 قلعه سرخ   * ---------------------- 

22/21/00  14 کالته فاضل *   فاطمه نصرت 

22/21/00  15 کالته قاضی *   ----------------------------- 

22/21/00  16 وکیل آباد *   حوران اربابی–سمیه اربابی دین محمد -منه جبارپورآ 

21/21/00  17 ملو *   الناز میرزایی -شقایق قلندری -هایده حامدی 

21/21/00 بهاره -حلیمه کریمی -سیده حدیثه حسینی منش 

 عطایی مروی

 18 محمودآباد سفلی *  

21/21/00  19 2رباط سمنگان  *   -------------------------------- 

21/21/00  20 سماخون سفلی *   سهیال جهانیان -اعظم دالوری -ناهید رحمانی 

21/21/00  21 اهلل آباد *   گرنادیه برز -شکیبا رحمانی -رویا منصورپور 

21/21/00  22 منصوریه *   ---------------------------------- 

21/21/00  23 مومن آباد *   مرضیه ابراهیمی 

21/21/00  24 خرم آباد *   اسماء نیک روش 

21/21/00  52 1کاریزنو  *   --------------------------------- 

21/21/00  52 ادصاحبد *   سعیده بردباری 

 

 
 



 

 

 

 :  مدارک مورد نیاز در صورت پذیرفته شدن در آزمون کتبیمحل مراجعه برای تشکیل پرونده و 

 در جداول فوق و تصویر مدارک ذیل را طبق برنامه زمانبندی اصلمرحله اول آزمون موظف هستند داوطلبان قبول شده در 

بولوار شهید باهنر، میالن بهورز، مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه  تربت جام،  ) : و به صورت دستی به نشانیشخصا 

 تماس حاصل نمایند. 95251511111 کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن بهو در صورت نیاز  تحویل نمایند های سالمت (

ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد  یاز هر طریق دیگر تحویل و یا تعیین شده،لت به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مه

  داختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.شد و مدارک ارسالی و وجوه پر

  باشد.می مرکز آموزش بهورزیتحویل مدارک دریافت رسید دستی از مالک 
 

  تصویر تمام صفحات شناسنامهاصل به همراه  -الف

 دو طرف کارت(کارت ملی )تصویر اصل به همراه  -ب

 تمام رخ و پشت نویسی شده  ،جدید  1*4دو قطعه عکس  -ج

 تصویر آخرین مدرک تحصیلیاصل و  -د

 به اشتغال گواهی یا آن از معافیت یا پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین طرح پایان گواهیاصل به همراه تصویر -ه

 دانشکده تابعه واحدهای در طرح

 (تاهل صورت در)همسر شناسنامه صفحات تمام تصویر و اصل -و

 ویژه برادران( تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ) اصل و -ر

 ذیربط مراجع از مورد سبح ایثارگری بر دال مدارک تصویر و اصل -ز

 یک عدد پوشه -ط
 

 

 


