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10-1398/10/289شنبه22266احمداسكينيكوثر17513370

10-1398/10/289شنبه22257غالمحسينافرازهبهناز27389058

10-1398/10/289شنبه22257محمودامره ييمريم37169806

10-1398/10/289شنبه22259رسولايمان پورسميرا47501617

10-1398/10/289شنبه22260شمس الهبيرانوندخديجه57300482

10-1398/10/289شنبه22261غالمرضاپوريزدينيره67378004

10-1398/10/289شنبه22257مهديتارهسپيده77115451

10-1398/10/289شنبه22257سيدعليتقويسيده زينب87186320

10-1398/10/289شنبه22260حبيب اهللتقياننجمه97138490

10-1398/10/289شنبه22265ميرزاجان بزرگيمژگان107138277

11-1398/10/2810شنبه22257صاحب عليچهرقانيزهرا117014069

11-1398/10/2810شنبه22257غالمرضاحسن بيگمحمدمهدي127191990

11-1398/10/2810شنبه22257سيدابراهيمحسيني كرانيسيده سامره137373990

11-1398/10/2810شنبه22257فضل الهحقيقي مقدمعهديه147465693

11-1398/10/2810شنبه22260عزيزاهللرحيمي اصيلفرزانه157060989

11-1398/10/2810شنبه22257محمدحسينرسوليمحمدرضا167005536

11-1398/10/2810شنبه22260شاطيروضانفاطمه177517715

11-1398/10/2810شنبه22260مهديزنديهفاطمه187308320

11-1398/10/2810شنبه22260پاپيسليماني منفردطاهره197413020

11-1398/10/2810شنبه22257انامحمدسن سبليعبدالمجيد207206801

12-1398/10/2811شنبه22257اكبرسورانيمحمدرضا217390565

12-1398/10/2811شنبه22262احسانشعبانياسيه227003945

12-1398/10/2811شنبه22257غالمعليشعباني بخشيانفاطمه237237017

12-1398/10/2811شنبه22262ابراهيمشلكهاسماعيل247075073

12-1398/10/2811شنبه22257محمدظهراب زادهحجت257053791

12-1398/10/2811شنبه22261صباحعلويزهرا267395955

12-1398/10/2811شنبه22257پاپي مرادفتاحي پوياايمان277161589

12-1398/10/2811شنبه22257محمودفوالدوندعلي287083379
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12-1398/10/2811شنبه22257حسينكشاورزيانفاطمه297391235

12-1398/10/2811شنبه22257محمدمرادكوه گردزادهعليرضا307003752

13-1398/10/2812شنبه22266مرادعليگراوندسعيده317286521

13-1398/10/2812شنبه22257كوچكعليمحمديحسين327058748

13-1398/10/2812شنبه22262مهديمحمدي حسن اباديسيدمحمد337299585

13-1398/10/2812شنبه22260عليمرادي كلهريليال347143365

13-1398/10/2812شنبه22262فرضعلينادري ملكزهرا357217419

13-1398/10/2812شنبه22261جمالناصروفاييمهديه367352070

13-1398/10/2812شنبه22257جوادنوشناسمحمدصادق377423555

13-1398/10/2812شنبه22257مهديهاشمي اصيلكوثرسادات387176940

13-1398/10/2812شنبه22257جواديوسف زادهمحمد397430318

13-1398/10/2812شنبه22257محمدحسنجعفريساره407117689

10-1398/10/299يكشنبه22263حمدالهاحمديعلي417023057

10-1398/10/299يكشنبه22263مصطفياحمديان معتمداميرمحمد427222195

10-1398/10/299يكشنبه22263مباحعلياختريعليرضا437129117

10-1398/10/299يكشنبه22263محمدحسيناسحاقيمهرداد447299606

10-1398/10/299يكشنبه22263علي جاناصفيرضا457270279

10-1398/10/299يكشنبه22263اسمعيلافشاريپيمان467288613

10-1398/10/299يكشنبه22264عزيزاقدم قزلقيهحجت477538312

10-1398/10/299يكشنبه22263هاديامانيميالد487464294

10-1398/10/299يكشنبه22263امرالهامره ييحسين497101556

10-1398/10/299يكشنبه22263عبدالقادربهراميفريد507198142

11-1398/10/2910يكشنبه22263حبيب الهپيران قيداريمحمدرضا517316817

11-1398/10/2910يكشنبه22263عادلجادري نسبسجاد527315276

11-1398/10/2910يكشنبه22263ابوالفضلجاللونديعليرضا537344813

11-1398/10/2910يكشنبه22263كرمجمشيدي دوستحميد547242662

11-1398/10/2910يكشنبه22264شوذبجهان شاهلومجيد557526938

11-1398/10/2910يكشنبه22263محرمعليخانيمحمد567051069
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11-1398/10/2910يكشنبه22263اكبرخداياريمحمدباقر577208210

11-1398/10/2910يكشنبه22263حسينرحمتي پورمرتضي587248810

11-1398/10/2910يكشنبه22263قربعليرستميمحمد597495713

11-1398/10/2910يكشنبه22263عليرضارضايي مسعوداميررضا607278897

12-1398/10/2911يكشنبه22263هوشنگرضايي نيكحامد617241089

12-1398/10/2911يكشنبه22264اسدالهرفيعيوحيد627249204

12-1398/10/2911يكشنبه22263رضازارعيمجيد637128080

12-1398/10/2911يكشنبه22264حبيب اهللزلفي گلبيژن647273477

12-1398/10/2911يكشنبه22263سيدمهديسيدي نشلجيسيدمحمد657250290

12-1398/10/2911يكشنبه22264حسينطالييانمحمدحسين667130135

12-1398/10/2911يكشنبه22263ابوالفضلعباسيمهدي677067021

12-1398/10/2911يكشنبه22264احمدعرفاني فرمحمد687415393

12-1398/10/2911يكشنبه22264حسينعينيمحمد697527125

12-1398/10/2911يكشنبه22263هتديغفاريسيدرضا707311722

13-1398/10/2912يكشنبه22263يوسفغفاريمحمد717238750

13-1398/10/2912يكشنبه22263محمدقادريرستگار727356413

13-1398/10/2912يكشنبه22264حسنقرباني اسرميپويا737166414

13-1398/10/2912يكشنبه22264محمدرضاگلشادي قلعه شاهيمحمدجالل747260606

13-1398/10/2912يكشنبه22263حسينمحموديايت757268531

13-1398/10/2912يكشنبه22263كرممحمودي سوريامين767095968

13-1398/10/2912يكشنبه22263ابراهيممحمودي نيااكرام777057593

13-1398/10/2912يكشنبه22263انورمراديقانع787117323

13-1398/10/2912يكشنبه22263غالمرضامهري رويندزقمهران797470037

13-1398/10/2912يكشنبه22263امامعلينوروزيجواد807444648

13-1398/10/2912يكشنبه22263عبادالهيوسفيمحمد817483979



 بسمه تعالی

 قمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 ااسدو  سداامان سد       30/08/1398پیرو اعالم اسامی داوطلبان واجدد شدرا ج جهدر بررسدی مددارو  امدون اسدتودامی مدور          

 -خیابدان سدایلی   –قدم   :بده نشدانی  کشور ،ضرور  اسر ذ  فعان طبق جدول امانب د  بدا در دسدر داشدتل کلیده مددارو ذ د           مواش

 .مراجعه نما  د سالل امام علی )ع( – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 خواهشم د اسر:

 تهیه گردد. )A 4)  در برگه تصو ر تمامی مدارو-1

شدما داوطلبدیل عز دز(     و کارگز  ی اا پذ رفتل مدارو نداق)) بده جهدر جلدوگیر  اا ایحدا  یحد      . کلیه مدارو مورد نظر کام  باشد-2

 معذور اسر.

 مدارو مورد نیاا:  

  پشت نویسی شده قطعه عکس 1-2

  داوطلبشناسنامه و تصویر تمام صفحات اصل -2

  داوطلباصل و تصویر کارت ملی -3

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

مدرک تحصیلی فوق لیسانس  احرازتحصیلی شغل آنها که درشرایط )داوطلبان رشته های شغلی مدرک تحصیلی اصل و تصویرآخرین -5

 خود را حسب مقاطع قبلیمدرک است عالوه بر آخرین مقطع  مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ذکرشده است الزم

 .نمایند( ارایهمورد برابرمفاد آگهی نیز 

سازمان بنیاد شهید و  درصد با معرفی نامه از25) داوطلبان دارای سهمیه  ارک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر(تصویر مد اصل و-6

 فرد ایثارگر(.اصل و تصویر شناسنامه  .)(قم گران استانامورایثار

 . (درصد5ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر دارای سهمیه  اصل و تصویرمدارک -7

 (استان  بر معلولیت )ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی مدارک دال-8

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش -9

  .(اجباریرشته های ) پزشکانقانون خدمت پزشکان و پیرا ویژه رشته های مشمولویر گواهی پایان طرح یا معافیت تصصل و ا-10

  .(98دی ماه از محل خدمت )به تاریخ و یا اختیاری گواهی اشتغال به طرح در رشته های اجباری -11

)به  دیگر های دانشگاه در حتی هستند خدمت حال در ضریب بدون یا و اند نموده طرح تمدید که کسانی برای طرح به اشتغال گواهی-12

 .(98ماه  دیتاریخ 

ازمعاونت توسعه آن دانشگاه قابل  غیراز علوم پزشکی قم  اختیاری و یا تمدید طرح در دانشگاههاینکته : ارائه گواهی اشتغال به طرح 

 .قبول می باشد

اختیاری که  دارای طرح در رشته های برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح-13

 ( 98دی ماه خدمت ( می گذرانند. )به تاریخ  یی) غیر از محل جغرافیا بهداشترا در سایر موسسات تابعه وزارت  طرح خود

که در مراکز  مواشی درمانی فعالیر می ک  دگواهی مربوطه را اا مرکز مح  خدمر و داوطلبانی که در مراکز غیر  مواشی  تبصره : )داوطلبانی

 و ژه دانشگاه علوم پزشکی قم( و ... دانش و ی، مواشی ،) معاونر درماندرمانی فعالیر می ک  د گواهی مربوطه را با ستی اا معاونر مربوطه در افر ک  د

 فوریتهای پزشکی. شغلیویژه رشته های  (پایه دوم) 2ب  گواهینامهتصویر اصل و-14

برای  مربوط به کارکنان قراردادیاولین و آخرین قرارداد  و (502)گواهی اشتغال از مرکز محل خدمت به همراه فرم خالصه سوابق -15

 .( 98 ماه دیبه تاریخ ) سن محاسبه



سازمان تأمین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل سوابق بیمه ممهور به  مهر لیست -16  

 (98ماه  دیبه تاریخ ) برای محاسبه سن خدمت ویژه شاغلین شرکتی

  درصد : 5داوطلبان متحاضی استفاده اا سهمیه  

 درصد ( 25زیرجانباز )فرزند  شهید و امور ایثارگران ارائه گواهی از سازمان بنیاد(-

 ارائه گواهی ازمعاونت نیروی انسانی هریک ازرده های نیروهای مسلح درخصوص رزمندگان متبوع خود. (-

مردمی اعم از  اسالمی درموردبسیجیان و نیروهای انقالب سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران (ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی-

 فاقدشغل. ادو صنوف آزاد و افر مشاغل مستخدمین دولت و صاحبان

 .جهادگران درمورد وزارت جهاد کشاورزی از معاونت توسعه و منابع انسانی (ارائه گواهی-

 دارا  شرا ج س ی نمی باش د و برا  کسر اا سل قاب  قبول اسر.داوطلبانی که  برا  ارائهمدارو قاب  

 ممهور به ارائه ریز بیمهسال طبق سابقه بیمه  15حداکثر به میزان   (کارگری مشاغلقرارداد  –پزشک خانواده  –داوطلبین قراردادی شاغل ) قراردادی کار معین  (1

 .مهرسازمان تامین اجتماعی

و آموزش  ، درمانبه صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت که ( کارمندان شرکتی شاغل2

 .(ارائه ریز بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی سال طبق سابقه بیمه 15به میزان  حداکثر)پزشکی به خدمت اشتغال دارند 

 .بنیاد شهید  سال به شرط ارائه گواهی از سازمان 5میزان  تا( ، همسر شهیدپدر و مادر شهید  ،برادر ،افراد خانواده معظم شهداء ) خواهر  (3

در  مشاغل کارگری ( تمام وقت )اعم ازقرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد یا شرکتی داوطلبانی که درسالهای گذشته به صورت قرارداد سنوات قراردادی (4

 بیمه قابل قبول(. سال)طبق سابقه 5موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان  یا شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه و

 .سال  5سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  (5

به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب داوطلبانیکه درجبهه ها (6

 مجروحیت درجبهه ها. اثر در

شرط حداکثر سن معاف اسارت ازآزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه  فرزندان، جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر  فرزندان، شهدافرزندان ،  آزادگان،  (جانبازان7

 می باشند.

موظف )اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ( را باستناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند ، به میزان  خدمت نیروی انسانی داوطلبانی که طرح)

 (خدمت سربازی انجام شده ویژه آقایان  و همچنین مدت انجام خدمت فوق.

 **تذکر بسیار مهم:

 لذابوده  مشروطو صرفا جهر بررسی اولیه مدارو افراد و به صورت  نام ( ره گام ثبردداوطلب  براساس اظهاراتاً /سه برابر)صرفلیسر اعالم شده به میزان  ک

 اعالم خواهدشد.  مواش کشور ساامان س    اطالعات، نتی ه نها ی توسج ثبر و داوطلب توسج  ارا ه شده مست دات پس اابررسی و تا ید

مسئولیر ناشی باشد و  می میاعالم نتی ه نها ی م وط به بررسی مدارو اعال،  کشور  مواش طبق مفاد  گهی م تشرشده اا سو  ساامان س   الام به ذکر اسر 

لو ر و، ا نگرددشو) داوطلب بوده و چ انچه صحر اطالعات اعالم شده توسج  نها در  امون محرا  اا عدم رعا ر ضوابج و محررات اعالم شده در  گهی بر عهده

خواهد   دانشگاه دعوت به عم محرر قانونی م درج در  گهی جهر بررسی مدارو توسج متحاضیان به ترتیب اولو تها افراد کان لم  کل تلحی و اا بیل سا ر 

  اعالم خواهد شد. اا طر ق همیل سا ر مربوطه متعاقباً شغلی مصایبه دررشته ها  جهر دعوت به جلسهنها ی  ذکر اسر لیسر  مد.الام به

 

امان تعییل شده به م زله انصراف ااان ام ادامه مرای  استودامی تلحی و طبق محررات ااسا رافراد به جا گز  ی ا شان دعوت بد هی اسر عدم مراجعه داوطلب در 

 به عم  خواهد  مد.

 ( همزمان با بررسی مدارو خواهد بود.BMI   قد و شاخ) توده بدنی)س 
 

                                                                                                                                                                                                      

 با تشکر                                                                                                                                                                                                        

 مد ر ر م ابع انسانی                                               
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