
اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگی نام ردیف 

اصلیخانه بهداشت نیگنان850120683قاسمی نیاالهه1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت دستگرد   5239985286رضاییابراهیم1

ذخیرهخانه  بهداشت دستگرد   640223443نوري مقدمعلی2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت شارقنج640396917دهقانیصادق1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  واشان640340271رحیمیمهدي1

ذخیرهخانه  بهداشت  واشان653308558کاوسیعلی 2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت  چهکند640120156یاريالهام1

ذخیره خانه  بهداشت  چهکند640458701چهکندي نژادفایزه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی :بهورز مرد - شهرستان بیرجند –  خانه  بهداشت چهکند                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان بیرجند –  خانه  بهداشت  واشان                     ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان بیرجند –  خانه  بهداشت   خراشاد                    ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون پذیرش دانش آموز بهورزي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به میزان 1/5  برابر ظرفیت پذیرش                                   تاریخ اجراي آزمون : 1393/9/7

       رشته شغلی : بهورز زن -شهرستان بشرویه –خانه بهداشت نیگنان                                     ظرفیت پذیرش :1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان بیرجند – خانه  بهداشت دستگرد                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان بیرجند –  خانه  بهداشت شارقنج                    ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان بیرجند –  خانه  بهداشت  چهکند                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :  بهورز مرد - شهرستان خوسف –  خانه  بهداشت   قائم آباد                              ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان خوسف –  خانه  بهداشت تقی آباد                              ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت کوشه640021751قربانیحسن1

ذخیرهخانه  بهداشت کوشه640333885نخعی زادهحسین 2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت  هندواالن5230096365خسرويفاطمه1

ذخیره خانه  بهداشت  هندواالن5230001917خسرويمهناز2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت نوغاب 5230057572ناصري نوغابمریم1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت خسروآباد  5230069961راشديزهره 1

ذخیرهخانه  بهداشت خسروآباد  5230071974سبزه کارطاهره2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت بورنگ5230082501اسماعیلیآسیه1

ذخیرهخانه  بهداشت بورنگ640074812سلیمانی بورنگحوا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت زارگز5230100494زارگزيفاطمه1

ذخیره خانه  بهداشت زارگز5230084871میرزایی زارگززهرا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت منصورآباد  5230068213خسرويفاطمه1

ذخیرهخانه  بهداشت منصورآباد  5230103922خسرويمحدثه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت خونیک چهار تنگ523005116شمایلیعبدالمطلب1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت زیدان      5230044543مومنیمهدي1

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان خوسف –  خانه  بهداشت کوشه                               ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت  هندواالن                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت نوغاب                               ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت خسروآباد                                  ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت بورنگ                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت زارگز                                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :  بهورز زن - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت منصورآباد                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت خونیک چهار تنگ                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت زیدان                                  ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت جاجنگ5230009871انبازمهدي1

ذخیرهخانه  بهداشت جاجنگ5230054654پیرایندهمحمود2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  اسالم شهر5239935033نقرهمحمد1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت آواز       5230048913ذوالفقارينور احمد1

ذخیره خانه  بهداشت آواز       5230016817اکبري آوازابراهیم2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت هندواالن640090079خسروي هندواالنبهمن1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت دستگرد   5230028750بی دل محمديامید1

ذخیرهخانه  بهداشت دستگرد   5230049103رستمیمحمد حسین2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت سراب  64000333خزاعیعبدالحکیم1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت شیرگ889969493محمديمحمد حسین1

ذخیرهخانه  بهداشت شیرگ880037385علیپورمهدي2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت کبودان 880087102افضلیمسعود1

ذخیره خانه  بهداشت کبودان 889966605افضلیمختار2

رشته شغلی :  بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت جاجنگ                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت کالته نظر                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت  اسالم شهر                                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :  بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت آواز                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت هندواالن                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت دستگرد                                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :  بهورز مرد - شهرستان درمیان –  خانه  بهداشت سراب                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت شیرگ                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت کبودان                                  ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت استند   880053143چابک استندناصر1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  فندخت880087293جامیحبیب اله1

ذخیرهخانه  بهداشت  فندخت880115491محمديمحمد غفار2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  آهنگران  880070951دارجیمحمد رضا1

ذخیرهخانه  بهداشت  آهنگران  880069708ناديحمید2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت پیشبر 6520041645حقیعلی1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  بهناباد(بهمن آباد)6529970274رحیم زادهمحمد صالح1

ذخیرهخانه  بهداشت  بهناباد(بهمن آباد)6520002402حسینیمحمد رضا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت کریزان6520011711عبدالهیمریم1

ذخیرهخانه  بهداشت کریزان6520033324کامگار پورخدیجه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت بایمرغ  880254777محمديذکیه1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت اردکول  6520041548مختاريطاهره1

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت استند                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :  بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت  فندخت                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت  آهنگران                                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت پیشبر                                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت  بهناباد(بهمن آباد)                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت کریزان                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت بایمرغ                                ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان زیرکوه –  خانه  بهداشت اردکول                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  دوحصاران  850125601صنعتیمهدیه1

ذخیرهخانه  بهداشت  دوحصاران  850158478عرب دو حصارانزهرا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت علی آباد640381634پرورش سمیعیمحمود1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت   نازدشت653357389حسینیمحمود1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  شهرك ولیعصر5630045067بهلولی حسینیتقی1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی  خانه  بهداشت چاه عرب ها     653372043عربیعباس1

ذخیره  خانه  بهداشت چاه عرب ها     640323820عربیمصطفی2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت   علی هدیه  653349475حیدريحسین 1

ذخیره خانه  بهداشت   علی هدیه  640344976محمديعلیرضا2

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سرایان –  خانه  بهداشت چاه غیاث                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت  چنشت                                  ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی :بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت علی آباد                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان سرایان –  خانه  بهداشت  دوحصاران                                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت چاه عرب ها                              ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت  چاه پنسر                      ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی :بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت   علی هدیه                    ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت   سفالبند                            ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده اي وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت   نازدشت                    ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی :بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت  شهرك ولیعصر                     ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  اسفزار640168019خسروي طناكعلیرضا1

ذخیرهخانه  بهداشت  اسفزار640364527نوروزيمجتبی2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت بشکز640079741بشگزيمحسن1

ذخیرهخانه  بهداشت بشکز640453236بشگزيعلی2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت مشوکی640392601اکبریانفرزانه1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  خسرو آباد830091335شبانیزهره1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت اصفهک830010599حسینیزهرا1

ذخیرهخانه  بهداشت اصفهک 830113533مجیديزینب2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت  جوخواه830108866مطهريطیبه1

ذخیره خانه  بهداشت  جوخواه  830104550جعفريزهرا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت خسرو آباد830041761رجبیمصطفی1

ذخیرهخانه  بهداشت خسرو آباد839938357حالجیانمنصور2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت  خسرو آباد                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت اصفهک                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت  جوخواه                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت خسرو آباد                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت   جوخواه                      ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت  اسفزار                             ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت بشکز                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت مشوکی                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان سربیشه –  خانه  بهداشت چاهخو                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

فرزند جانباز 5 % -اصلیخانه  بهداشت  ده محمد830057481مقدمیونس1

ذخیرهخانه  بهداشت  ده محمد830040048مهدويحجت اله2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  هودر830058796محمد زادهقاسم1

ذخیرهخانه  بهداشت  هودر830023216شیر دلابوالفضل2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت برون850080045آراسته برونرسول1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت باغستان علیا 8501182811دلیر باغستانیاحمد1

ذخیرهخانه  بهداشت باغستان علیا 8599429711قیومی شریفیرضا2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت باغستان سفلی859942473افشارياسماعیل1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت  خانکوك850013755بنانابراهیم1

ذخیره خانه  بهداشت  خانکوك850052750قربانیجواد2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  انارستانک850056195بخشی زادهسعید1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت  باغستان سفلی850122678باستانیزینب1

ذخیره خانه  بهداشت  باغستان سفلی850173541زهديمژگان2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  خانکوك850111951کدخدايمعصومه1

ذخیرهخانه  بهداشت  خانکوك850017769جعفر زادهعصمت2

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت باغستان سفلی                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت  خانکوك                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت  انارستانک                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت  باغستان سفلی                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت  ده محمد                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان طبس –  خانه  بهداشت  هودر                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت برون                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت باغستان علیا 1                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت  خانکوك                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت برون850131790اقلیمیسمانه1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت باغستان علیا1  850058287قلیچ بیکیمعصومه1

ذخیرهخانه  بهداشت باغستان علیا1  850109477فروتنمحبوبه سادات2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت فتح آباد850126363عدالت پناهفاطمه سادات1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت حسین آباد850172306اسمعیل زاده حسن آبادام کلثوم1

ذخیرهخانه  بهداشت حسین آباد850143942رحمانیمعصومه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت نوغاب پسکوه880158190فتحی پورمحمد1

ذخیرهخانه  بهداشت نوغاب پسکوه880147199عربیعلی2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلی خانه  بهداشت   کرغند880111275قربانی کرقنداحمد1

ذخیره خانه  بهداشت   کرغند880028726حسینی کرقندسید مهدي2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  بیهود880120975زارعیجواد1

ذخیرهخانه  بهداشت  بیهود880078502نقابیجواد2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

889909970علمیحسن1
خانه  بهداشت محمد آباد 

علم
اصلی

880134585سید آباديهاشم2
خانه  بهداشت محمد آباد 

علم
ذخیره

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت حسین آباد                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت نوغاب پسکوه                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت   کرغند                      ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت  بیهود                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت برون                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت باغستان علیا1                           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت سرند                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان فردوس –  خانه  بهداشت فتح آباد                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت محمد آباد علم                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت کالته نصیر880122544کهنمرتضی1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  بزنآباد880145366هاجرياحمد1

ذخیرهخانه  بهداشت  بزنآباد880190736غالمی پوراحمد2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  مزد آباد880109025هدایت خواهعلی1

ذخیرهخانه  بهداشت  مزد آباد880043490زارعی مزآبادحسن2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت  جلگه سده880038322نجفیمحمد1

ذخیرهخانه  بهداشت  جلگه سده889936781صالحی تبارابراهیم2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت آفریز880231637خادمفاطمه سادات1

ذخیرهخانه  بهداشت آفریز880164603ندامتعاطفه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت باراز889876266یوسفیزکیه1

ذخیرهخانه  بهداشت باراز880002433میرزاییبتول سادات2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت خشک889842345کوچکی نژادسیده زهره1

ذخیرهخانه  بهداشت خشک880176202دهی خشکفاطمه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت شیر مرغ880163674تهمتنفاطمه1

ذخیرهخانه  بهداشت شیر مرغ880168943محمدي پورمحدثه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت  مزد آباد                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت  جلگه سده                       ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت آفریز                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت باراز                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت کالته نصیر                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت  بزنآباد                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت خشک                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان قاین –  خانه  بهداشت شیر مرغ                        ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت ذهاب                          ظرفیت پذیرش : 1 نفر 



اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت چاهداشی5630068301اکبريسیده راضیه1

ذخیرهخانه  بهداشت چاهداشی5630064487صابري پورانسیه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت گرم تمام ده5630072242اردونیمریم1

ذخیرهخانه  بهداشت گرم تمام ده5630068733اردونیخدیجه2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت چهار فرسخ640093884مالییحسین 3

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت حسین آباد قاسم5630033204اکبريحسین1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت خونیک سفلی640181759ایزديمهدي1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت دهنو5630006304ابراهیمیعلی1

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت دهک640174922مقريمهدي1

ذخیرهخانه  بهداشت دهک640037968مقريمهدي2

اولویتمحل جغرافیایی خدمتشماره ملی نام خانوادگینامردیف

اصلیخانه  بهداشت مزار سید علی640261647پاکنهادمیثم1

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت خواجه دوچاهی                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت مزار سید علی     ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت خونیک سفلی         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

سایر شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت دهنو           ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

شرکت کننده دیگري وجود نداشت

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت دهک     ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

 شرکت کنندگان فاقد شرایط الزم بودند

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت چاهداشی                         ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز زن - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت گرم تمام ده                      ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت چهار فرسخ                 ظرفیت پذیرش : 1 نفر 

رشته شغلی : بهورز مرد - شهرستان نهبندان –  خانه  بهداشت حسین آباد قاسم             ظرفیت پذیرش : 1 نفر 


