
 
 
 

03و 92آزمون بهورزی دوره  دعوت شدگانلیست   
 

منزله قبول نهایی نمیباشد و پس از انجام مرحله گزینش لیست نهایی متعاقبا اعالم خواهد شدالزم به ذکر است این اسامی به   

اعتراض خود را به اداره بازرسی تحویل نمایند ( 92/1/1033معترضین به آزمون میتوانند لغایت   )  

 

 خانه بهداشت مرکز بهداشتی نام ونام خانوادگی داوطلب ردیف

 چالن سفلی خداجو میالد پاشایی 1

 پالچقلو خداجو صمد منادی 2

 چبنلو خداجو زهرا قاسمی 3

 کرده ده داش آتان زهرا دوستی قراتلو 4

 کرده ده داش اتان صالح نوجوانی 5

 میمونق داش اتان فاطمه خانعلی 6

 میمونق داش اتان لیال بیگی 7

 ینگجه داش اتان فاطمه قدرت 8

 ینگجه داش اتان لیال ستاری 9

 ینگجه داش اتان مصطفی پرماه 10

 ینگجه داش اتان رامین غیوری 11

 قوزلوجه شهرک 2شماره  وحید صمدی 12

 نرج آباد 4شماره  شادی عمرانی قلعه 13

 چکان شماره ده مریم حسنوی 14

 چکان شماره ده مریم  سعیدی 15

 چوانباغ شماره ده زهرا خلیلی 16

 چوانباغ شماره ده شکوفه آزودار 17

 خلیفه کندی شماره ده زهرا جوانیان 18

 خلیفه کندی شماره ده سمیرا پروین 19

 آهق طالبخان زهرا صادقیان 20

 آهق طالبخان رقیه آقایی 21

 علویان علویان مریم خلیلی 22

 یای شهری علویان زهرا همتی چوان 23

 یای شهری علویان سارا علیزاده 24

 یای شهری علویان زهرا مرادی علویان 25

 بیانلوجه کرمجوان پریسا عبادی 26

 بیانلوجه کرمجوان مینا بهروزی 27

 کرمجوان کرمجوان مینا احدی 28

 کرمجوان کرمجوان هانیه امامی 29
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 کرمجوان کرمجوان مرتضی یوسف زاده 30

 بالغ هقی کهجوق مریم صادقی 31

 بالغه قی کهجوق زهرا عبادی 32

 قیه بالغ کهجوق علی امیری 33

 کهجوق کهجوق فاطمه انوری 34

 کهجوق کهجوق مریم رونقی 35

 مغانجیق کهجوق زینب افراش 36

 مغانجیق کهجوق زهرا حسینی 37

 اغبالغ فتوحی گل تپه مریم خباب 38

 تپهگل  گل تپه رقیه شاکر 39

 گل تپه گل تپه رباب عبدی 40

 

 

 توجه :

مقتضی است  برابر جدول ذیل در تاریخ و ساعت مقرر در مرکز فوق جهت تکمیل فرم گزینش  شدگاندعوت 

 آموزش بهورزی حضور یابند .

صبح   2راس ساعت  10/1/1033مورخ  13لغایت  1نفرات    

صبح   13:03راس ساعت 10/1/1033مورخ  93لغایت  11نفرات    
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