
 

 

 جهت بررسی مدارک 6/11/96فهرست اسامی شرکت کنندگان آزمون استخدامی عسلویه مورخ 

 شغل محل  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی   نام

 عسلویه  -متصدی امور دفتری  1810119121 اکبر تشت زر بنفشه

 عسلویه  -متصدی امور دفتری  3570078949 خلیل  ده جان  ندا 

 عسلویه  -متصدی امور دفتری  3579848755 محمد فخرایی خیرالنسا

 عسلویه  -متصدی امور دفتری  2370489774 فتح اله  کمان ترکی  سارا

 کارشناس نظارت بر امور درمان و دارو  3510012194 حسین  امیری اسماء

 کارشناس نظارت بر امور درمان و دارو  6100020173 احمد بحرانی زینب

 کارشناس نظارت بر امور درمان و دارو  2559942331 سید حسین  جاللی  میتراسادات

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر  6099964381 عباس جعفری نزاد مهدی

 عسلویه-بیماریهای واگیر کارشناس مبارزه با  4700042397 علی شیخی  آمنه

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر  5479951815 امراله مومنی  زهرا

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر  3510246209 ناصر  ناخائی  میالد 

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 3560150485 محمد ابراهیمی  حسنیه

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 2452307671 مختار کشاورز پریسا

 عسلویه-کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 4709774692 عبدالرحمن  محمودی  محمود

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  3579838628 عبدالرسول  بحرینی  عبدالخالق

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  5299638736 عزیز تنگستانی  حجت 

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  3510182421 اسمعیل رنجبر میالد

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  3490169621 علی  شاه میری محمد حسن 

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  3540060456 محمد کردی مصطفی

 کارشناس فناوری اطالعات و آمار  5320031671 ابراهیم  قدرتی  محمد علی 

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  2380155348 عبدی  داودی  سحر

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  5159962204 عبداله  طاهری  عبدالرسول

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  2391676621 فضل اله  طهماسبی  اقدس

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  6000027273 گل محمد  عزتی جو مرتضی

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  2500065359 حمزه  مقیمی  لیال

 عسلویه -کارشناس توسعه شبکه  3579956851 حسین  مومنی  رحیمه

 عسلویه -کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  2559895447 رضاقلی  اسماعیلی  فاطمه

 عسلویه -کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3540047824 محمدحسین  زارعی  یوسف

 دیر-کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3540045155 غالمحسین  ضمیری شریفه

 دیر-کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3540030565 غالمحسین  قاسمی صداقت  سکینه

 جم -کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3560031036 محمد  احمدی  عاطفه



 

 

 شغل محل  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی   نام

 جم -کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3560043530 عبدالحسین  حسن پور  عظیمه

 جم -کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  1920096620 عبدالرحیم  صفدریان  نرگس

 تنگستان-کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3550088167 ناصر  تنگستانی زاده  حمیده

 تنگستان-کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  3510183118 محمد دانشی فرد فرزانه

 تنگستان-کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی  2851899181 علی  زارع  سودابه

 عسلویه -کارشناس بهداشت مدارس  2380247935 رضا رستمی  رخساره

 عسلویه -کارشناس بهداشت مدارس  2380025541 قدرت اله  شفیعیان  رقیه

 عسلویه -کارشناس بهداشت مدارس  6099954627 جمال  یزدانی  زهرا

 عسلویه -کارشناس بهداشت خانواده  3309876284 علیمراد ابراهیمی فر سعیده

 عسلویه -کارشناس بهداشت خانواده  2300164991 احمد زارعی  سونا

 عسلویه -کارشناس بهداشت خانواده  3530010650 اسماعیل  یوسفی  الهام

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 3540064435 جمال  احمدی مریم

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 2380227322 علی اکبر  بخشی زاده  فرزانه

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 2491648776 هوشنگ  خورسند مرجان

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 2370489774 رمضان  رصافیان  سارا

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 4260195883 محمدرضا قلعه گالب  فرزانه

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 3570038335 ماندنی  کنکانی نژاد زهرا

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهورزی 2360247042 عطا موسوی سیده نصیبه

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهداشت  2280431653 سید عبدالحسین  حدیقه  مریم السادات

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهداشت  3530143790 غالمحسین  کرمی  زهرا

 عسلویه  -کارشناس آموزش بهداشت  4700041064 عبداله محمدی  خدیجه

 عسلویه-کارشناس آزمایشگاه  2230032909 محمد طواق  پنق سولماز

 عسلویه-آزمایشگاه  کارشناس 3560126835 محمد  خواجه  سمیره

 عسلویه-کارشناس آزمایشگاه  3560072247 علی شاطر اسماء

 عسلویه-کارشناس آزمایشگاه  3560072018 حسین  فرهنگ دوست  فاطمه

 عسلویه-کارشناس آزمایشگاه  2550035631 سید ابراهیم  کشفی سیده حنانه

 عسلویه-آزمایشگاه کارشناس  5480020821 شاهرضا میرزائی  جابری فاطمه

 عسلویه-کارشناس امور روانی  6099983945 علی عسکری فهیمه

 عسلویه-کارشناس امور روانی  4269617330 فریدون فریحی  شهربانو

 عسلویه-کارشناس امور روانی  6090009792 حیدر منصوری انسیه

 دیر -کارشناس امور روانی  3570073191 سهراب حاجی پور  صابر

 دیر -کارشناس امور روانی  3579852851 نامدار شعرانی  محمدعلی 



 

 

 شغل محل  شماره ملی  نام پدر  نام خانوادگی   نام

 دیر -کارشناس امور روانی  3570038327 گرگعلی  کیامنش  ابراهیم

 عسلویه-کاردان فوریتهای پزشکی  6570019449 محمد برزگرزاده  مرتضی

 عسلویه-کاردان فوریتهای پزشکی  3510015861 محمد جواد خیاطی فرد  امید

 عسلویه-کاردان فوریتهای پزشکی  2392176809 عبدالرحیم  غالمی  صابر

 عسلویه -کارپرداز  3560072328 محمد  خمیسی علی محمد

 عسلویه -کارپرداز  3550018355 جعفر محمدی  موسی

 عسلویه -کارپرداز  1271276399 قدیراله  یزدانی  میالد

 عسلویه-بهیار  3570061035 غالمرضا پهلوان  زهرا

 عسلویه-بهیار  3570095533 خداکرم دانش جو  سودابه 

 عسلویه-بهیار  3510412818 ایمان سرداری آیدا 

 عسلویه -انباردار  3501579616 اله کرم  شبانی  بهنام

 عسلویه -انباردار  3540156364 حمید کاویان نسب رسول 

 عسلویه -انباردار  5489947837 بهادر  کشاورزی محمد

 عسلویه -انباردار  3569962423 محمد نیک اندیش  جاسم

 عسلویه  -امین اموال  3560021936 حیدر حسن پور  رسول 

 عسلویه  -امین اموال  3570042731 گرگعلی  ده جان  عباس

 عسلویه  -امین اموال  4560041759 محمد  کاظمیان  عبداله

 عسلویه  -امین اموال  2392004552 علی اصغر میرحاجی  علی محمد

 

با توجه به اینکه احتمال ریزش افراد در لیست فعلی و معرفی افراد جدید جهت بررسی مدارک وجود دارد لذا داوطلبانی که در 
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