
قراردادکارمعین  دانشگاه علوم  –جدول نیاز های استخدامی جهت شغل بهورزی )خانه های بهداشت عشایر ( 

 پزشکی کهگیلویه و بویراحمد  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان 

رشته 

 شغلی

محل 

 جغرافیایی 

 عشایری

 

 منطقه عشایری ییالق

 

 منطقه عشایری قشالق

  جنسیت
 

تعداد 

مورد 

 نیاز

 

 مرد زن شرایط احراز

موگرمون 

 و علیرضا 

شهرستان لنده : عشایر کوه 

سیاه/ عشایرمورک/ عشایردلی 

 مهرجان

شهرستان لنده : 

 عشایرموگرمون/ عشایرعلیرضا

1  1 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

 در کاردانی / کارشناسی

  تحصیلی های رشته

عمومی )بهداشت  بهداشت

 ،   مامایی ، خانواده(

یپرستار  

بهمئی : عشایر  شهرستان

/ عشایر پهنوک /  بهمئی رودتلخ

 عشایر ممبی / عشایر سرآسیاب

 دژسلیمان 

 

 شهرستان بویراحمد : 

عشایر تنگ سرخ/ عشایر 

ی / عشایر ه اتنگ گنج

کدان/ عشایر پادنا/ عشایر یپر

 کاکان/ عشایرگرگوو  آب نهر

 شهرستان گچساران : 

 /عشایر دریال/ عشایر آب گندی 

چک بز پا / عشایر  عشایر

بلیسک / عشایر دشت گز / 

 عشایر خشاب / عشایر لیشتر

1  1 

 

 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

 در کاردانی / کارشناسی

  تحصیلی های رشته

عمومی )بهداشت  بهداشت

 ،   مامایی ، خانواده(

یپرستار  

شهرستان اصفهان : عشایر 

ونک/ عشایرکمانه/ عشایرجوق 

عشایر  /نو/ عشایر قره داش

 سمیرم/ عشایر شهرضا

استان فارس: عشایر دشت ارژن/ 

/ عشایر  عشایرکی ویون

 سپیدان

 

 



بی بی 

 خاتونین 

شهرستان مارگون : عشایر 

 سقاوه/ عشایر جوش

شهرستان کهگیلویه : عشایر 

 /تنگ سپو/ عشایرطولیان 

 عشایر تنگ هیگون

 

 شهرستان چرام: تنگ انار

1  1 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

 در کاردانی / کارشناسی

  تحصیلی های رشته

عمومی )بهداشت  بهداشت

 ،   مامایی ، خانواده(

یپرستار  

 

 سرآبتاوه 

 

 شهرستان بویراحمد : 

عشایرگرگو / عشایرسرآبتاوه 

عشایر پریکدان / /

عشایرسرداب / عشایر مله 

عشایر گنجگون/ عشایر  /شور

 تنگ سرخ

شهرستان گچساران : عشایر 

 دریال / عشایر چهاربیشه 

1  1 

 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

 در کاردانی / کارشناسی

  تحصیلی های رشته

عمومی )بهداشت  بهداشت

 ،   مامایی ، خانواده(

یپرستار  

شهرستان نورآباد ممسنی : 

عشایر کوپن /  /زیردوفارس  

 عشایر شوش 

 شهرستان باشت : بوستان 

 طسوج

 

 عشایر طسوج

شهرستان کهگیلویه : عشایر دم 

 مهد

 
1  1 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

 در کاردانی / کارشناسی

  تحصیلی های رشته

عمومی )بهداشت  بهداشت

 ،   مامایی ، خانواده(

یپرستار  
 شهرستان چرام : عشایر طسوج

  5  5 جمع استان

 

 

 


