
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد527*****96ابوعلییونس1

مرد527*****89آقاییعبداله2

مرد550*****00تقی پور شاقربانفرهاد3

مرد185*****51تقی زادهاسماعیل4

مرد527*****07دیلمیبهزاد5

مرد527*****60رنجكشسعید6

مرد527*****19زارعیهادی7

مرد185*****65صحراییمهران8

مرد527*****28عباسی لرکیآرشام9

مرد194*****50علی نژادی پوراحسان10

مرد185*****94غالمیمیالد11

مرد181*****13فروتنیحسین12

مرد922*****60محمدی قلعه باالمصطفی13

مرد527*****40معینی رادمحمد14

مرد185*****11ابوعلی نژادکامران15

مرد186*****27ادیبیعلیرضا16

مرد185*****71افشانیسید احمد 17

مرد185*****11اقسامابوالقاسم 18

مرد599*****26اکبری نیاخالق19

مرد185*****83انبازسید شهریار 20

مرد185*****12ایمانیبهنام21

مرد186*****04آب روشناحسان22

مرد185*****50آقاجریرضا23

مرد186*****32آقاجریمحمدرضا24

مرد185*****81آموزگارانمصطفی25

مرد185*****73بارانیسید محمد26

مرد185*****59بارونی نژادستار27

مرد185*****37باقری اصلسیدبهنام28

مرد185*****25بالیاویمسلم29

مرد185*****43بالیاوی بهمئیعلی30

مرد186*****81بهرادرضا31

مرد191*****00بهمئیهاشم32

مرد181*****66بوستان افروزمهدی33

مرد424*****72پاکار فخر الدین 34

مرد424*****56پرورپورپدرام 35

مرد185*****26پروردگانهادی36

رشته شغل نگهبان

  (ترتیب اسامی  بهاساس حروف الفبا می باشد )

بیمارستان آغاجاری

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

فهرست پذیرفته شدگان مرحله بررسی مدارک آزمون استخدامی دانشکده بهبهان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد599*****56پروردگانمهدی37

مرد599*****33پرویزیداود38

مرد426*****81پناهی محمد39

مرد185*****70پهناورجمشید40

مرد186*****33پورجانی گدارنارکوناسماعیل41

مرد185*****72پیرمرادیامید42

مرد186*****79پیرمرادیاحسان43

مرد600*****11پیماندانیال44

مرد550*****10تقی زادهرحیم45

مرد185*****16تنگسیریوحید46

مرد185*****94تنورهحسین47

مرد185*****75توفیقیسید محمد48

مرد599*****53جاوریوسف49

مرد599*****71جاورمرتضی50

مرد600*****36جعفریمحمد51

مرد185*****12جعفرینوید52

مرد599*****71جماعتی امیرالمؤمنیندانیال53

مرد185*****27جمالیحمید54

مرد424*****21جمشیدی احمدرضا55

مرد185*****29جهاننصرالدین56

مرد599*****28جهان نژادعارف57

مرد185*****77چاشیانیسیدبهمن58

مرد190*****85چام پورمحمد مهدی59

مرد190*****41چراغیان فرزاد60

مرد185*****95چنگلوائیمحمد61

مرد185*****24حاجویمسعود62

مرد186*****12حاجویسلمان63

مرد185*****11حاجویبنیامین64

مرد185*****42حسن زادهسعید65

مرد185*****71حسینی نژادمحمد جواد66

مرد185*****62حیدریمحمد67

مرد185*****23خاکی پورمجتبی68

مرد185*****69خبازیمیالد69

مرد185*****83خلفبهنام70

مرد194*****61خنیاامیرحسین71

مرد599*****64خوب زادهجلیل72

مرد599*****00خوب نژادضرغام73

مرد599*****41خوبی پورامین74

مرد550*****91دانائی فرپیمان75

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد186*****83دهدشتی مقدمایمان76

مرد185*****71راستگویانصادق77

مرد185*****44رام نژادیانحسین78

مرد185*****79رجبی معماریعلیرضا79

مرد185*****62رحمانیطالب80

مرد186*****97رحیم زادهعلی81

مرد185*****23رستمیمجتبی82

مرد185*****95رسولی فرآرش83

مرد185*****08رضاپورسعید84

مرد186*****70رضوانی مقدمجواد85

مرد185*****41رضویسید حمید رضا86

مرد185*****72روانخواهمحمدرضا87

مرد186*****64زاهدی اصلغالمحسن88

مرد185*****45زری پورسینا89

مرد185*****17زرین درختمجید90

مرد185*****97زکاویحسین91

مرد185*****21زمانیانپویان92

مرد599*****95سعادت فردآریا93

مرد174*****31سالمی اصلکریم94

مرد185*****33شاکری طالگهمحمدرضا95

مرد186*****78شجاعیمهرداد96

مرد185*****86شجاعیسلمان97

مرد185*****31شجاعیصادق98

مرد185*****10شكاریمسلم99

مرد185*****01شكیبرسول100

مرد424*****78شهابیموسی101

مرد185*****78شهروییسجاد102

مرد185*****24شهروئیرضا103

مرد424*****99صفری تل گرداشكان104

مرد599*****63صالحی نژاد محمود105

مرد527*****76ضربی طالگه میثم106

مرد190*****92طالوریحمیدرضا107

مرد185*****47طیبیحسین108

مرد185*****89طیبیعلی 109

مرد424*****32ظهرابی زادهامیرحسین110

مرد185*****28عابدیعلیرضا111

مرد185*****50عبداللهیمجتبی112

مرد185*****10علی پورکیانوش113

مرد424*****22غالمی امیرالمؤمنین محمد کاظم 114

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد185*****91فتحی چم خانیمهدی115

مرد186*****30فرحمندحمیدرضا116

مرد185*****43فرداییشاهین117

مرد185*****27فرهادیانبهنام118

مرد185*****19قاسمیهمایون 119

مرد186*****78قمبری نژادمحسن120

مرد185*****96کاوسیمحمد121

مرد185*****43کریمپور بهبهانقدرت122

مرد185*****71متینی نژادعلی رضا123

مرد424*****44محمدیحسین124

مرد599*****33محمدیرضا 125

مرد424*****05مرادی نیکحسن126

مرد425*****00مرتضوی نسبیعقوب127

مرد185*****02مرتضوی نسبسیدقائم128

مرد190*****84مرتضی پورحمیدرضا129

مرد185*****05مروجاحمدرضا130

مرد185*****10مصدر محمدعلی 131

مرد353*****78معینی فرحسین132

مرد186*****97مقدسمحمدامین133

مرد185*****34مكرممحمد امین134

مرد185*****08موسوی آب الوانعبدالحمید135

مرد186*****47موسوی پورامید136

مرد186*****02نایبیمحمد137

مرد185*****37نجابتمحمدرضا138

مرد527*****09نیک روانیعباس139

مرد228*****96هاشمی نسبسید احمد140

مرد185*****71وادی مطلق شهاب141

مرد599*****98یونسیارسالن142

محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد185*****36راهدارمحمد1

مرد186*****63صادقی مهرمحمد رضا2

مرد186*****22قاسمی نسبعلی3

مرد185*****33معمارمحمدامین4

محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

زن185*****75بهرامن زهرا1

زن185*****61بهمنی کیامونا2

زن599*****26جوی بارسیده مرضیه3

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل نگهبان

رشته شغل مکانیسین

رشته شغل کمک پرستار



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

زن185*****66حسینی خیرآبادهانیه4

زن599*****73حقانیاسماء5

زن425*****53حیدری ده شیخمولی6

زن424*****91خلیلیسیده آرزو7

زن527*****03رفیعطاهره8

زن185*****13زراعت پیمازهره9

زن185*****52سخاوتمنداطهر10

زن185*****20شجاعیفرخنده11

زن185*****58صادقی مطلقالهام12

زن185*****00صفریان اصللیال13

زن186*****11صفریان اصلمریم14

زن186*****47فاطمیزیور15

زن238*****34فرهنگی دوانینگین16

زن185*****92مرتضوی نسبفاطمه السادات17

زن186*****95مؤیدیمریم18

مرد239*****66انصاریمحمد علی19

مرد185*****02باولی بهمئیمحمد حسن20

مرد185*****88بتوایعلی21

مرد185*****52پرموزکیوان22

مرد185*****41چنگلوائیمحمد23

مرد185*****53خاک ریاندانیال24

مرد185*****31داوری پورحسین25

مرد190*****12درخشانابوذر26

مرد426*****70رستیمحسن27

مرد187*****48رضائی فردمیالد28

مرد185*****17رهیرضا29

مرد185*****58زارعمحمد30

مرد185*****18شجاعیساالر31

مرد599*****39طاهریان نسبابوذز32

مرد424*****08عابدکیشحمید33

مرد599*****86علی نژادیمنصور34

مرد424*****91فتاحی اصلکامران35

مرد174*****28کرم پورامین36

مرد185*****85کشاورزسعید37

مرد424*****44کشاورزسید محمد 38

مرد185*****14گرامییاسین39

مرد186*****88مهردوستمهدی40

مرد599*****16موسویسیدعادل41

مرد599*****33نصیریطالب42

مرد185*****15وفایی چم خانیمحمد43

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل کمک پرستار



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد186*****69افسریانسید هادی1

مرد185*****67اکابریامیرحسین 2

مرد185*****61الیاسیحمیدرضا3

مرد185*****56آبینهعباس4

مرد186*****37آقاخالوییآرش5

مرد186*****33بارونی نژادفاضل6

مرد186*****56باولی بهمئی جابر 7

مرد186*****17بدیعابراهیم8

مرد599*****18جرست پور عارف 9

مرد185*****65جعفریمحمدرضا 10

مرد185*****15جوادی اصلمجتبی11

مرد599*****39جوشنهادی12

مرد185*****20چاووشی فرجمشید13

مرد186*****06حسین زاده قنواتیمصطفی14

مرد186*****51حسین نژادوحید15

مرد185*****01خاضعیسعید16

مرد185*****47خشنومحمدرضا17

مرد186*****42خلیلی روح اهلل18

مرد185*****12دانائیامید19

مرد186*****27داودی زادهوحید20

مرد599*****41رحمت پناهاقبال21

مرد185*****45رحیمی حسین 22

مرد186*****08رفیعاحسان23

مرد185*****41رمضانی قصابعلی24

مرد185*****31روزهحسین25

مرد186*****99زمانیانداود26

مرد186*****60سرداریعبدالرضا27

مرد185*****88سكوتیمحمدعلی28

مرد424*****11سوریمصطفی29

مرد185*****61شجاعیرضا30

مرد186*****48شریفیشهریار31

مرد185*****36طیبیعلی 32

مرد185*****74عبادستعباس33

مرد185*****03عباسیمحمد34

مرد424*****36غالمی نژادمسعود35

مرد186*****43قره غانیمجید36

مرد185*****09کاظمیابراهیم37

مرد185*****73کاوسیاحمدرضا38

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل تکنسین تاسیسات



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد185*****55کاوسیمهدی39

مرد185*****60کاوسی عبدالمجید40

مرد185*****07کاویانی فرکامران41

مرد186*****60گالبیمحمد42

مرد186*****21مرضاتسلمان43

مرد185*****79مساواتیمجید44

مرد185*****47مسكینی آب الوانمحمود45

مرد185*****09مالاصغری زادهمحمد46

مرد185*****76ملتفتمجتبی47

مرد185*****96نجاریانرامین48

مرد174*****68هادیداوود49

مرد599*****02هاشمی نیاسیدمحمدجواد50

مرد185*****94هدایتی فرمحمد51

محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد185*****25جوکارحسین1

مرد527*****32رفیعی اشیانیرضا2

مرد527*****81فوالدی وندایوسف3

مرد599*****44نامداری میالد4

مرد186*****45اسدیعباس5

مرد185*****31اکبریبهنام 6

مرد185*****94آتش دانهحامد7

مرد185*****32بهمئیجالل8

مرد185*****39پورموسویسید محمدرضا9

مرد186*****81تنگسیریعبدالحمید10

مرد599*****15جهانبانیموسی11

مرد185*****56جوادی اصلحسین12

مرد185*****74حسن زادهداود 13

مرد185*****02خشنومیثم14

مرد185*****88خوندلعلی15

مرد185*****40دشتبانمحمد طاها16

مرد424*****21سجادی زادهمهرداد17

مرد185*****00شجاعیمالک18

مرد185*****31شناسامحمد19

مرد185*****92شناساییرضا20

مرد185*****09شهروییشهاب21

مرد174*****07طرفی زادهناصر22

مرد185*****31طیبسعید23

مرد424*****21طیب زاده محمد24

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

بیمارستان آغاجاری

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل تکنسین تاسیسات

رشته شغل کاردان تاسیسات



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد185*****93علی ناز پورسجاد25

مرد186*****12علینقی زادههادی26

مرد186*****36فاضلیمحمدعلی27

مرد185*****61کاوسیمجتبی28

مرد239*****31کمالیامید29

مرد185*****33گواهیجمشید30

مرد185*****94متذکرابوالفضل31

مرد185*****34مرضاترضا 32

مرد185*****62مشابهمحمدحسین33

مرد185*****12معین رادعباداله34

مرد185*****98ممتازانامیر حسین 35

مرد185*****81نقدی پورجالل 36

بیمارستانهای شهرستان بهبهان

رشته شغل کاردان تاسیسات


