
   اطالعیه

گزینش  ینسبت به دریافت فرم مشخصات فردی از طریق سایت هیات مرکز 98بهمن ماه  قراردادی آزمونپذیرفته شدگان کلیه 

به  در تاریخهای مقرر اقدام و پس از تکمیل فرم همراه با مدارک ذکرشده .Gov.ir http:/selection.behdasht  به نشانی

دانشگاه علوم پزشکی و -خیابان ساحلی-قم هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به آدرس: 

  ت بهداشتی درمانی قم مراجعه نمایید.خدما

    

 

 

 مدارک الزم برای ارائه به هسته گزینش دانشگاه:

 قطعه عکس پشت نویسی شده 3 -1

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب -2

  اصل و تصویر کارت ملی متقاضی -3

 یا معافیت دائم )ویژه آقایان(  نظام وظیفه عمومی اصل و تصویر کارت پایان خدمت-4 

 اصل و تصویرآخرین  مدرک تحصیلی  -6

  های مشمول الیحهدر رشته  پزشکانشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرام ویژهویر گواهی پایان طرح یا معافیت صل و تصا-7

 مدارک مورد نیاز جهت احتساب مالکهای تقدم:
 

دبیرخانه محترم هیات مرکزی هسته گزینش وزارت  14/12/98/ه /م گ  مورخ 160160الزم به ذکر است در اجرای موافقت شماره 

روزه ( به واحدهای محل خدمت خود  89 یی این دانشگاه )در قالب قراردادبهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،پذیرفته شدگان نها

 معرفی خواهند شد.

له پذیرش روزه به منز 89و انعقاد قرارداد ه در گزینش صرف تکمیل فرم مشخصات فردی و تشکیل پروندالزم به ذکر است 

نهایی نبوده و گزینش پس از بررسی سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعالم اسامی نهایی داوطلبان جهت 

 تمدید قرارداد اقدام خواهد کرد.

 : مدیریت منابع انسانیمدارک الزم برای ارائه به 

  3*4سه قطعه عکس  -1

 اصل شناسنامه -2

 اصل کارت ملی  -3

 

                                                                                                                                                                           

 مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                                                       

 

 ساعت مراجعه  روز تاریخ مراجعه رشته شغلی ردیف

 13الی  9از ساعت  شنبه 05/07/99  20الی  1ردیفهای  1

 13الی  9از ساعت  یکشنبه 06/07/99 37الی  21ای ردیفه 2



 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل محمدتقی گرجی پور محمدمحسن 1

 مهندس تأسیسات حجت محمدی مجتبی  2

 کارشناس روابط بین الملل مجتبی صادقی منش هانی 3

 کارشناس روابط بین الملل  علی اکبریان محمدمهدی 4

 کارشناس آزمایشگاه غذاو دارو )مرد( صالح نایبی رسول  5

 کارشناس آزمایشگاه غذاو دارو )زن( محمدرضا علی اکبری آبرودی حدیث  6

 کارشناس امور پژوهشی علی اصغر رنگرز جدی منصوره  7

 کارشناس امور پژوهشی عبدالکریم ساعدی کیا  هدی 8

 کارشناس روابط عمومی رضا سالم محمد 9

 کارشناس امور خبری پرویز علی آبادی حسین 10

 مأمور حراست محمود امیرآبادی فراهانی اسماعیل 11

 مأمور حراست فرهاد فالح محمدمهدی  12

 مأمور حراست رمضان عباسی احمد 13

 مأمور حراست حسنعلی حاجیان محمدعلی 14

 مأمور حراست محمدولی جریان حامد 15

 کتابدار ایرج گروهی چمن  معظمه 16

 کارشناس امور هنری حسن ولی زاده مصطفی 17

 کارشناس امور فوق برنامه )مرد( حسن رمضانی مسعود 18

 کارشناس امور فوق برنامه )زن( حسین ندیری فاطمه 19

 کارشناس معماری داخلی رضا آسایی علی محمد 20

 کارشناس برنامه و بودجه عباس باقرزاده فرد محمدحسن 21

 کارشناس برنامه و بودجه محمدحسین رحیمیان اصل محمدمهدی 22

 کارشناس امور دارویی محسن سلیمانی فر مریم 23

 کارشناس بینایی سنجی اسحق ابراهیمی زهرا 24

 مسئول دفتر حسن مهدویان محمدحسین 25

 پرستار )مرد( یحیی شهابی علی 26

 پرستار )مرد( صیاد خجاره مهدی 27

 کارشناس اتاق عمل بشیر شاه جمالی مریم 28

 پرستار )زن( قربان علی منصوریان منصوره  29

 پرستار )زن( اسداله مرادی پریسا 30

 پرستار )زن( اسرافیل صادقی اعظم 31

 پرستار )زن( ناصر الوندی معصومه 32

 پرستار )زن( اکبر نصراللهی وحیده 33

 پرستار )زن( رضا ضیایی نرجس 34

 پرستار )زن( محسن ابرقویی آرزو 35

 پرستار )زن( رضا فتوتی فاطمه 36

 پرستار )زن( محمد رهوار معصومه 37


