اطالعیه مصاحبه فراگیران آگهی استخدامی بهورزی
پذیرفته شدگان اعالم شده در مرحله اول آگهی استخدام قراردادی بهورزی در تاریخ های ذیل جهت انجام مصاحبه ( در خصوص اطالعات شغلی بهورزی  ،اطالعات بهداشتی و
سایرموارد) حضور بهم رسانند .عدم حضور داوطلب به منزله انصراف تلقی می گردد.
توضیح  :در صورت فوت بستگان درجه اول ( پدر  ،مادر  ،خواهر و برادر ) در روز تعیین شده  ،مصاحبه به روز بعد موکول می گردد.

نکته :مستندات قانونی جهت اثبات شغل همسر داوطلب بهورزی زن ( در صورت کارمند بودن همسر فرد یک نامه اداری از اداره مربوطه به همراه داشته باشد و در غیر اینصورت یک
تاییدیه از دهیاری یا شورای اسالمی روستا در خصوص شغل همسر به همراه داشته باشد)
ردیف

شهرستان

1

لنده

2

چرام

3

کهگیلویه

داوطلبان خانه بهداشت

شیتاب  ،بیشه ای ،کهناب (داوطلب مرد)  ،مال شیخ( داوطلب زن)

تاریخ

1398.04.15

دلیاسیر  ،القچین علیا

1398.04.16

سهمیه ایثارگران

4

درشهرستانهای لنده /
چرام /کهگیلویه

5

بهمئی

6

گچساران

7

باشت

کالیه سفلی  ،سمغان  ،راک  ،شوتاور

گدارتختی ،شهرک ولیعصر  ،نرمون ،گچ بلند ،شهرک ولیعصر

8صبح
 14:30ظهر

1398.04.17

کالب  ،کالت  ،دالون  ،پاتاوه جاورده
کهناب (بهورز زن) ،مال شیخ  ،قیام  ،بردیان( داوطلب زن /مرد)  ،فشیان ،

8صبح

8صبح

پس رش  ،بی سیدون  ،الوه پاتل
فیلگاه  ،دم تنگ سپو ،گراب

حضور

 14:30ظهر

دهنو اسالم اباد  ،دره لیر

دم مهد  ،تل مرغ

ساعت

8صبح

دهدشت -خیابان مذکور پارسی –
شبکه بهداشت و درمان

 14:30ظهر

1398.04.18

1398.04.23

8صبح

8صبح

ضمیمه دیل ،شهرک مهاجرین،آبریگون

 14:30ظهر

بن پیر ،پشه کان  ،پادوک  ،سعادت آباد

8صبح

سرابیز

آدرس مکان مصاحبه

1398.04.24

8صبح

گچساران-مجتمع ادارات-جنب
دارایی – شبکه بهداشت و درمان

8

دنا

9

بویراحمد

بادنگان
وزگ ،نسه صفر

8صبح
1398.04.29

نره گاه ،میانتنگان  ،محمد آباد  ،مختار
موردراز،،ضمیمه چین،،ضمیمه پوله زیالیی ،صالحان

 14:30ظهر

1398.04.30

دهنو لوداب ،دوسیری ،چنارستان

10

سهمیه ایثارگران در

شهرستانهای دنا /بویراحمد والیت ،ساران ،تنگاری ،آبچندار گالل

8صبح

یاسوج – فلکه استانداری –گلستان
(15خیابان شهید دستجردی ) -مرکز

 14:30ظهر

دروهان  ،بیلوخر ،امیرآبادوسطی دشتروم
مزدک  ،ضمیمه سپیدار ،قالت  ،گردوه  ،تمنک،کتا  ،ضمیمه باگ ،شهرک

8صبح

8صبح
1398.04.31
 14:30ظهر

بهداشت شهید دامیده

