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 اولويت  محل جغرافيايي  رشته شغلي  نام پدر  نام خانوادگي  نام رديف

 
 

 نفر  2تعداد مورد نياز :                                                                                           کارشناس آزمایشگاه رشته شغلي : 

  يمارستان زينبيه)س(خورموجب کارشناس علوم آزمايشگاهي  محسن  جوهر زاده  مژگان   1

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس علوم آزمايشگاهي  حسين  محمدی  طاهره  2

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس علوم آزمايشگاهي  اکبر  ابراهيمي  زينب 3

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس علوم آزمايشگاهي  عبدالل  آزادمنش  فاطمه  4

 
 

 نفر 2تعداد مورد نياز :                                                           کارشناس آزمایشگاهغلي :  رشته ش

  بيمارستان امام حسين)ع( اهرم  کارشناس علوم آزمايشگاهي  اله داد  فيروزی  فاطمه  1

  رم بيمارستان امام حسين)ع( اه کارشناس علوم آزمايشگاهي  باباجان  قاسمي هانيه   2

  بيمارستان امام حسين)ع( اهرم  کارشناس علوم آزمايشگاهي  باقر پاپری ثابت  نصراله 3

  بيمارستان امام حسين)ع( اهرم  کارشناس علوم آزمايشگاهي  رضا  کامياب منصور  4

 
 

                                   نفر 2: تعداد مورد نياز                    ناس آزمایشگاهکارش :    رشته شغلي

  بيمارستان امام هادی)ع( دير  کارشناس علوم آزمايشگاهي  محمد طاهر  صادقي  محسن   1

  بيمارستان امام هادی)ع( دير  کارشناس علوم آزمايشگاهي  احمد  کوثری  ليال 2

 
 

 نفر  2د مورد نياز :تعدا                                            رشته شغلي :   کارشناس آزمایشگاه              

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس علوم آزمايشگاهي  سيد عبدالرحمان  موسوی  سيده سعيده  1

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس علوم آزمايشگاهي  مهدی  بدری  زکيه   2

  ره( کنگانبيمارستان امام خميني) کارشناس علوم آزمايشگاهي  ماندني  رسولي محمدالنبي  3

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس علوم آزمايشگاهي  مرتضي باروني  بهاره  4

 
 

 نفر  2تعداد مورد نياز :                                                         کارشناس آزمایشگاهرشته شغلي :    

  تان بقيه اله االعظم)عج(ديلم بيمارس کارشناس علوم آزمايشگاهي  غالمرضا  مسجدی  احسان  1

  بيمارستان بقيه اله االعظم)عج(ديلم  کارشناس علوم آزمايشگاهي  ضرغام  غظنفری  سلمان 2

  بيمارستان بقيه اله االعظم)عج(ديلم  کارشناس علوم آزمايشگاهي  رضا  ايرانمنش  رضوان  3

  االعظم)عج(ديلم  بيمارستان بقيه اله کارشناس علوم آزمايشگاهي  رضا  باقرپور  محمدعلي  4
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 نفر 2تعداد مورد نياز :                                           کارشناس آزمایشگاه                 رشته شغلي :      

  بيمارستان شهيد گنجي برازجان  کارشناس علوم آزمايشگاهي  محمدباقر  کمالي مقدم صاحبه  1

زمايشگاهي کارشناس علوم آ غالمحسين  نوذری  ميثم  2   بيمارستان شهيد گنجي برازجان  

  بيمارستان شهيد گنجي برازجان  کارشناس علوم آزمايشگاهي  غالمرضا  زندوی فرد  فاطمه  3

  بيمارستان شهيد گنجي برازجان  کارشناس علوم آزمايشگاهي  غالمعلي خواجه  يلدا 4

 نفر           2تعداد مورد نياز :                      رشته شغلي : کارشناس آزمایشگاه                                

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس علوم آزمايشگاهي  حسن  بهمياری  ليال 1

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس علوم آزمايشگاهي  غالمرضا  شاعری  سارا  2

  ارستان اميرالمومنين)ع(گناوهبيم کارشناس علوم آزمايشگاهي  سردار  آردانه  علي 3

 نفر  4رشته شغلي :   کارشناس رادیولوژی                                                      تعداد مورد نياز :  

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  عبدالحسين  قاسمي زينب  1

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  علي رستمي  سعيده  2

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  احمد  کاووسي  مهروش  3

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  محمد  منصوريان محدثه  4

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  جهانگير  اميری  فريبا 5

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  محمد  محمودی  ه راضي 6

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  عليرضا  رضايي سيما  7

  بيمارستان امام خميني)ره( کنگان کارشناس راديولوژی  محمد علي  حسيني  امير 8

 نفر  3تعداد مورد نياز:                                            رشته شغلي :   کارشناس رادیولوژی                

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس راديولوژی  هاشم قاسمي نواب  1

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس راديولوژی  محمد علي  مدرس نيا ندا  2

  س(خورموجبيمارستان زينبيه) کارشناس راديولوژی  پيران فرزان سياوش  3

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس راديولوژی  محمدرضا  ايزدمنش  علي 4

  بيمارستان زينبيه)س(خورموج کارشناس راديولوژی  بهمنيار  رزمي ساميا 5

 ر نف  1رشته شغلي : کارشناس رادیولوژی                                                          تعداد مورد نياز :  

  بيمارستان شهيد گنجي برازجان  کارشناس راديولوژی  نعمت الل  بهروزی  فريده 1

  بيمارستان شهيد گنجي برازجان  کارشناس راديولوژی  نصرالل  جوکار  مهرناز  2

 نفر  2 تعداد مورد نياز :رشته شغلي :      کارشناس رادیولوژی                                                        

  مرکز آموزشي درماني قلب بوشهر  کارشناس راديولوژی  اعلم راستيان معصومه  1



 

33 

  مرکز آموزشي درماني قلب بوشهر  کارشناس راديولوژی  محمدرضا  سليم نسرين  2

  مرکز آموزشي درماني قلب بوشهر  کارشناس راديولوژی  حيدر  خسروی  راضيه  3

  مرکز آموزشي درماني قلب بوشهر  کارشناس راديولوژی  محمد  دريانوردی  عليرضا  4

 

 نفر  2 تعداد مورد نياز :                                                           کارشناس رادیولوژی رشته شغلي : 

  مرکز آموزشي درماني شهدای خليج فارس  کارشناس راديولوژی  امان اله  بيداری  زهره  1

س راديولوژی کارشنا  سيد احمد  موسوی  مرضيه   2   مرکز آموزشي درماني شهدای خليج فارس  

  مرکز آموزشي درماني شهدای خليج فارس  کارشناس راديولوژی  عليرضا  شجاعي آزيتا 3

  مرکز آموزشي درماني شهدای خليج فارس  کارشناس راديولوژی  حسين  شبانکاره  سميرا  4

 نفر           3تعداد مورد نياز :                             رشته شغلي : کارشناس رادیولوژی                         

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس راديولوژی  حميد  اعتمادی نژاد  مهرداد  1

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس راديولوژی  عليرضا  صابرآزاد  فريده 2

  ارستان اميرالمومنين)ع(گناوهبيم کارشناس راديولوژی  حسن  ارجمند  سعيده   3

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس راديولوژی  شکراله کشاورز  فرزانه   4

  بيمارستان اميرالمومنين)ع(گناوه کارشناس راديولوژی  جليل  دريايي فاطمه  5

 


