
 22/8/99قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کتبی بهورزی مورخ 

 

جهت انجام  حروف الفبابشرح ذیل براساس بهورزی نصاب آزمون کتبی  بدین وسیله اسامی دارندگان حد

 گردد.معاینات سالمت جسم و روان و مصاحبه حضوری اعالم می
 

 پذیرفته شدگان با مدرک تحصیلی لیسانس)مرتبط(

 روستای عالی زمین

 بائی فائزه باباگل زاده-1

 

 روستای چناربن

 ندا آقاسی-1

 سمانه خاکی داوودی-2

 

 روستای زوارده

 زواردهی نیکو مالعلی زاده-1

 

 روستای سلطان محمدطاهر

 رومینا خلیلی ملکشاه-1

 سیده مریم سیدی-2

 خوشرودی بهاره عظیمی-3

 معصومه قاسمی بیشه-4

 زهرا میرزایی خاکی-5

 

 روستای آقاملک )مرد(

 سیدعلی باباتبار آقاملکی-1

 

 روستای آقاملک )زن(

 فرشته کربالیی آقاملکیسیده -1

 

 روستای ناریوران

 پاریجانزهره باقری -1

 زینب عبداله تبار-2

 

 روستای پایین سرست

 عاطفه حسنعلی زاده-1

 کالگر سیده مژده حسینی-2

 زهرا غالمرضایی سرخی-3

 



 روستای زاهدکال

 حسین نوری-1

 

 روستای پایین مرزبال

 کفشگر زهرا اسدی-1

 نژاد سرستیصبورا عباس -2

 راحله فرجی فرد-3

 

 پذیرفته شدگان با مدرک تحصیلی دیپلم

 روستای قمی کال

 زهرا براری-1

 سارا محمدیان قمی-2

 

 روستای نودهک

 نودهکی احمد قربانی-1

 

 روستای شاهزاده رضا

 افروزی روح اله اکبری-1

 علی قربانی افروزی-2

 

 روستای هتکه پشت

 مهدی بیدکی-1

 محمدرضا علیزاده هتکه پشتی-2

 

 روستای هلیدشت

 فومشی کاظم رجبی-1

 

 روستای میرودپشت

 چراتی حسن عابدی-1

 

 روستای مالکال

 مهدی احمدی-1

 سیدرضا حسینی ایمنی-2

 ییدعلی اصغر ع-3

 

 روستای میان محله بیشه سر

 روشن فاطمه ذبیح زاده-1

 فاطمه شعبان نیارمی-2



 روستای آغوزبن

 سیده مریم بویه-1

 سحر کوثری راد-2

 بیشهنسترن نجارتبار-3

 

 روستای فیروزجاه

 فیروزجایی محدثه احمدی-1

 فیروزجایی فرشته شوکا-2

 

 روستای پایین بصرا

 فتح اله حسین پور -1

 بصراعلیرضا کریم پور-2

 جدول زمان بندی جهت انجام معاینه سالمت جسمی وروانی و مصاحبه حضوری 

 نام روستا
انجام معاینه سالمت جسم 

 و روان
 مالحظات انجام مصاحبه

 زمین عالی -

 زوارده-

 چناربن-

 سلطان محمدطاهر-

 آقاملک)مردوزن(-

 ناریوران-

 پایین سرست-

روز صبح  0088ساعت 

 2/9/99یکشنبه مورخ 

روز صبح   0088ساعت 

 3/9/99دوشنبه مورخ 

شرایط الزم و کافی برای 

ورود به مصاحبه حضوری 

داشتن تاییدیه سالمت 

جسمی و روانی داوطلب 

 می باشد.

درغیر اینصورت مجوز 

ورود به مرحله مصاحبه 

حضوری را نخواهد 

 داشت. 

 

 جدول زمان بندی جهت انجام معاینه سالمت و مصاحبه حضوری 

 روستانام 
انجام معاینه سالمت جسم 

 و روان
 مالحظات انجام مصاحبه

 زاهدکال-

 مالکال-

 پایین مرزبال-

 قمی کال-

 نودهک-

 شاهزاده رضا-

 هتکه پشت-

 هلیدشت-

 میرودپشت-

 

روز  صبح 0088ساعت 

 3/9/99دوشنبه مورخ 

 روز صبح  0088ساعت 

 4/9/99سه شنبه مورخ 

شرایط الزم و کافی 

مصاحبه برای ورود به 

حضوری داشتن 

تاییدیه سالمت جسمی 

و روانی داوطلب می 

باشد.درغیر اینصورت 

مجوز ورود به مرحله 

مصاحبه حضوری را 

 نخواهد داشت.

 



 و مصاحبه حضوری  یوروان یجدول زمان بندی جهت انجام معاینه سالمت جسم

 نام روستا
انجام معاینه سالمت جسم 

 و روان
 مالحظات انجام مصاحبه

 بصری پایین-

 میان محله بیشه سر-

 آغوزبن-

 فیروزجاه-

 

 

 روز  صبح 0088ساعت 

 4/9/99سه شنبه مورخ 

  روز صبح  0088ساعت 

 5/9/99چهار شنبه مورخ 

شرایط الزم و کافی 

برای ورود به مصاحبه 

حضوری داشتن تاییدیه 

سالمت جسمی و روانی 

 داوطلب 

می باشد.درغیر 

اینصورت مجوز ورود به 

مرحله مصاحبه 

حضوری را نخواهد 

 داشت.

 

داوطلبان با در دست داشتن کارت ملی در زمان های قیدشده  جهت انجام معاینات پزشکی و مصاحبه حضوری 

آموزشگاه بهورزی طبقه دوم –پشت مدرسه راهنمایی حضرت زینب -11بوستان -به آدرس 0کمربندی شرقی

 مراجعه نمایند.

 در هرمرحله از زمان های اعالم شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.بدیهی است هرگونه تاخیر 

 

 ** بمنظور رعایت پروتکل بهداشتی وعدم ازدحام بی مورد جداً ازآوردن همراه خودداری فرمائید**
 
 


