((تؿوِ تعالی))

اعالم ًتایح اٍلیِ آظهَى لطاضزازی هَضخ  24 ٍ23اؾفٌس  97زاًشگاُ علَم پعشىی ؾوٌاى
تسیٌَؾیلِ فْطؾت اؾاهی زاٍعلثاى زعَت شسُ خْت تطضؾی اٍلیِ هساضن آظهَى اؾترساهی (تِ هیعاى 3تطاتط ظطفیت) تِ شطح
شیل اعالم هی گطزز:
لصا ضطٍضی اؾت زاٍعلثاى هحتطم عثك خسٍل ظهاى تٌسی اعالم شسُ ٍ تا زض زؾت زاشتي ولیِ هساضن شیل تِ آزضؼ :ؾوٌاى
تلَاض تؿیح خٌة آهَظـ ٍ پطٍضـ شْطؾتاى – ؾتاز هطوعی زاًشگاُ علَم پعشىی ؾوٌاى –هعاًٍت تَؾعِ –ازاضُ واضگعیٌی –
ٍاحس اؾترسام هطاخعِ ًوایٌس.
الظم تصوط اؾت ٍخَز اؾاهی زاٍعلثاى زض ایي لیؿت تِ ّیچ عٌَاى تِ هٌعلِ لثَلی زض آظهَى ًثَزُ ٍ ًتیدِ ًْایی پؽ اظ تطضؾی
هساضن ٍ تغثیك اٍلیِ ٍ اًدام هظاحثِ ترظظی اعالم ذَاّس گطزیس.
هساضن هَضز ًیاظّ( :ط وسام  2ؾطی)
- 1اطل ٍ تظَیط تواهی طفحات شٌاؾٌاهِ
- 2اطل ٍ تظَیط واضت هلی
- 3اطل ٍ تظَیط آذطیي هسضن تحظیلی
 -4اطل ٍ تظَیط ٍضعیت عطح ًیطٍی اًؿاًی (هعافیت یا گَاّی پایاى اًدام عطح اخثاضی) تاضید پایاى عطح یا
هعافیت حساوثط 97/3/31
 گَاّی اشتغال تِ عطح ططفا هرظَص هشوَلیي توسیس عطح اخثاضی یا اًدام ذسهت لاًًَی تسٍى احتؿاب ضطیةهٌغمِ ذسهتی.
 گَاّی هَافمت وتثی یا اًظطاف اظ عطح اظ ٍاحس هحل ذسهت هرظَص هشوَلیي عطح اذتیاضی -5اطل ٍ تظَیط ولیِ هساضن ٍ تاییسیِ ّای هطتَط تِ ؾْویِ ّای اًتراتی (ایثاضگطی ،تَهی ٍ ،هعلَلیي) حؿة هَضز
 4 -6لغعِ عىؽ پشت ًَیؿی شسُ
 -7اطل ٍ وپی واضت پایاى ذسهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍ یا هعافیت زائن (ٍیػُ آلایاى)
 -8یه عسز پَشِ آتی ضًگ
 -9اٍلیي ٍ آذطیي حىن لطاضزازی ( تطای واضوٌاى لطاضزازی هشاغل واضگطی ططفا زض طَضت تْطُ هٌسی اظ وؿط
شطایظ ؾٌی)
 -10لیؿت ؾَاتك تیوِ هوَْض تِ هْط ؾاظهاى تاهیي اختواعی تِ ّوطاُ گَاّی هست واضوطز تا شوط تاضید شطٍع ٍ پایاى
اظ ٍاحس هحل ذسهت ٍیػُ ًیطٍّای شطوتی شاغلیي شطوٌْای عطف لطاضزاز زاًشگاُ زض طَضت تْطُ هٌسی اظ شطایظ
ؾٌی
 -11گَاّی ًاهِ ضاًٌسگی بٍ 2یػُ ضشتِ شغلی فَضیتْای پعشىی
 -12هساضن زال تط تَهی تَزى (تِ ّوطاُ زاشتي یىی اظ هَاضز شیل وافی اؾت)
 اطل ٍ وپی شٌاؾٌاهِ ّوؿط ( زض طَضتیىِ هحل تَلس ایشاى تا شْط یا اؾتاى هَضز تماضا یىی تاشس) گَاّی هثٌی تط اشتغال فعلی یا تاظًشؿتگی ّوؿط ،پسض یا هازض زاٍعلة (ٍیػُ پطؾٌل ًیطٍّای هؿلح یا واضوٌاىزٍلت) زض شْطؾتاى یا اؾتاى هَضز تماضا یىی تاشس

 -ضیع ؾَاتك تیوِ هوَْض تِ هْط ؾاظهاى تیوِ گط هثٌی تط اشتغال زاٍعلة یا ّوؿط ٍی حسالل تِ هست

 4ؾال زض

شْطؾتاى هَضز تماضا

*تصوط تؿیاض هْن*
تا تَخِ تِ ایي وِ هساضن هتماضیاى ،زض ایي هطحلِ تَؾظ واضشٌاؾاى هطتَعِ تطضؾی ذَاّس شس .لصا زض طَضتی وِ ّط وسام اظ
هساضن ( تِ ٍیػُ هساضن ایثاضگطی ،تَهی تَزى  ،گَاّی اشتغال تِ واض ٍ  ) ...هغایط تا شطایظ هٌسضج زض ایي آظهَى تاشسٍ ،
طحت اعالعات اعالم شسُ تَؾظ زاٍعلة هحطظ ًگطزز اٍلَیت افطاز واى لن یىي تلمی ٍ اظ تیي ؾایط هتماضیاى تِ تطتیة ًوطُ
فضلی پصیطـ اًدام ذَاّس گطزیسّ ٍ .وچٌیي زض ّط هطحلِ اظ آظهَى اعن اظ اعالم ًتایح اٍلیِ  ،هظاحثِ ٍ حتی زض طَضت
پصیطـ ًْایی ،اهتیاظ ،اٍلَیت یا ؾْویِ هطتَعِ اظ زاٍعلة ؾلة ذَاّس ٍ چٌاًچِ فالس شطایظ الظم تاشس اظ ؾایط هطاحل
اؾترساهی حصف ٍ زاٍعلة حك ّیچگًَِ اعتطاضی ًساضز.
* تسیْی اؾت عسم هطاخعِ زاٍعلة زض ظهاى تعییي شسُ تِ هٌعلِ اًظطاف اظ اًدام ازاهِ هطاحل اؾترسام تلمی ٍ عثك همطضات اظ
ؾایط افطاز تِ خایگعیٌی ایشاى زعَت تعول ذَاّس آهس* .
زاٍعلثاى هحتطم هی تَاًٌس تا هطاخعِ تِ ؾایت آظهَى تِ ًشاًی

 ٍ www.azmoon.semums.ac.irتا اؾتفازُ اظ وس هلی ٍ

شواضُ شٌاؾٌاهِ ًوطُ هىتؿثِ ذَز ضا اظ ( ً 40وطُ ) هشاّسُ ٍ زض طَضت ّطگًَِ اعتطاع حساوثط تا تاضید  98/2/13زض ؾایت
آظهَى اضؾال ًوایٌس .تِ اعتطاضات پؽ اظ تاضید همطض تطتیة اثطی زازُ ًرَاّس شس .

خسٍل ظهاى تٌسی هطاخعِ
ضزیف

ضشتِ شغلی

تاضید ٍ ؾاعت هطاخعِ

1

ًگْثاى – پطؾتاض

یىشٌثِ

98/2/ 8

 8-12طثح

2

واضزاى تالیٌی فَضیتْای پعشىی

زٍشٌثِ

98/2/ 9

 8-12طثح

واضشٌاؼ تالیٌی فَضیتْای پعشىی
واضشٌاؼ َّشثطی
واضشٌاؼ ؾالهت ضٍاى
هاها
3

واضشٌاؼ آظهایشگاُ تشریض عثی
واضشٌاؼ اتاق عول
واضشٌاؼ تْساشت ذاًَازُ
واضشٌاؼ في آٍضی اعالعات ؾالهت
واضشٌاؼ تغصیِ
واضشٌاؼ اهَض اخطایی ؾالهت
واضشٌاؼ پیشگیطی ٍ هثاضظُ تا تیواضیْا
واضشٌاؼ پطتَ شٌاؾی (ضازیَلَغی)
واضشٌاؼ آهاض هَضَعی
واضشٌاؼ تدْیعات پعشىی
واضشٌاؼ تْساشت هحیظ

ؾِ شٌثِ

98/2/ 10

 8-12طثح

(( فْطؾت اؾاهی زاٍعلثاى زعَت شسُ تطای تطضؾی اٍلیِ هساضن تِ تطتیة حطٍف الفثا ))
پطؾتاض
پرشتار شهيان

پرشتار دانغان

پرشتار آرادان

پرشتار گرنصار

پرشتار نٍدی شٍر

احصاىی نیيا

ابراٌیهی نٍتاب

کاظهی فرد ٌاىیً

آخَىدی اعظم

کریهی عدىان

اكیان نحهد نٍدی

ابَاللاشهی شیده فاطهً

آرتق زاده طلحً

نتَلیان ىادیا

انیيی نرضیً

اصغرزاده دانغاىی نعصَنً

جعفری نٍیو

نصتخدنیو افصاىً

باشتاىی طاٌره

بٍجتی فر ایهان

عرب زٌرا

نصعَدی زیارتی عالیً

حیدریان حاىیً

حاجی پرواىً حهید

کَشً عبدالٌَاب

خداوردی ریحاىً

خصروپَر الٍام

فرصتی فاطهً

دوشتهحهدی فاطهً

خشيَدی فائزه

نحهد زناىی فاطهً

رئَفی انیر

رشتهیان الٍام

رئیصیان زٌرا

رضایی آٌَاىَئی نٍیار

شبیاىی فروغ

شاه نحهدی عطیً

شٍرآشَب شهاىً

شيایی فائزه شادات

صابریان شهاىً

كاشهی علی

صالحی خَاه نلیحً

کبریایی نحهد

صیادجَ زٌرا

نظٍری عطیً

علیان ىژادی علیرضا

واحدی فاطهً

غفارزاده نریم
فرشتیان اویس
کیلبادی نریم
نحهدی گرجی فاطهً زٌرا
نزیياىیان زٌرا
ٌهتی شعیده
ٌهتی فاطهً
ٌهتیان نٍصا
یَىصی خاىلاٌی ارزو

کاردان بالینی فوریت های پزشکی
ىِدیظِر

شرخَ

شيٍان

داىغان

گرىصار

پیروز شراج اندیً

آكا ىیری ىديد

پارشا فر ىِران

اخراری ىرجضی

ارازیان طاُر

جّىاج ىحیً

جاجار فیروز

خاجی ٌژاد خصیً

خلگّ ُادی

اىیدوار صادق

گری ٌعيث ا...

خدایی ىديد اىیً

شاداجی شید اةراُیو

فحدعهیان خيید

آریا فرد ىصعّد

شهیيی ثاٌی شعید

عرةی اىید

خاندی طاُر

ىديّدی جیهيی عهی

كره داغهی ٌّروز

عزیزی ىديد رضا

ونی ٌیا ىِدی

كزل ىِران

یهيَ ىديد

کارشناس بهداشت خانواده
شيٍان

ىِدیظِر

گرىصار

ةاصری ىریو

پاکزادیان پریچِر

زٌدی طیيا

خصیٍی راد فِیيَ

کصائیان ىهیدَ

صاندی ٌژاد فائزه

عتاشی خٍاٌَ

ىیغاٌی ىددثَ

كٍدانی زُرا

کارشناس تغذیه
شيٍان

داىغان

اةراُیيی ٌجيَ

ىروی زاده ىديد ىِدی

کارشناس بالینی فوریت های پزشکی
داىغان
جيال ةاطی ىدصً
داراةیان رضا

کارشناس امور اجرایی سالمت
شيٍان
كاشيی آذر
ةاكری طکّفَ
خیدری پّر ٌدا

کارشناس مبارزه با بیماری ها
داىغان

گرىصار

ةام طاد یصرا

اشد انِی راضیَ شادات

جّاٌا زُرا

جهیهٌّد ىديد عهی

ىرجضی زاده زیٍب

خير ٌرگس

کارشناس رادیولوژی
شيٍان

داىغان

رطیدی ىِدیس

اةراُیيی زُرا

عرب فاطيَ

طرفی ىیاب ىریو

ونیخاٌی اٌارکی ىرضیَ

عطاری ىديد جّاد

کارشناس آمار موضوعی
شيٍان
ةظیریان ةرىی ىرضیَ
طِاب اندیً فاطيَ
صاةریان زُرا

واضشٌاؼ تدْیعات پعشىی

داىغان

ىِدیظِر

ىلیيی عطیَ

جلّی خهیم آةاد عادنَ

ىِدوی شید فرزاد

جّادی ىٌّا

ٌاظيی آفریً

ٌّراٌی ٌاضره

کارشناس فناوری اطالعات سالمت
شيٍان
اشفٍدیار زُرا

کارشناس هوشبری
شيٍان
رشحيیان ٌیهّفر
اىیر ٌژاد ىِدیَ
ُيحی فاطيَ

کارشناس بهداشت محیط
شيٍان

ىِدیظِر

کاطی ىديد

افظیً ىجحتی

کاظيی زروىی عهیرضا

پّر صانح ىديد جّاد

ىرادی ىجحتی

طکری عتاشعهی

کارشناس اتاق عمل
شيٍان
ادُو فِیيَ
جالنیان ىدتّةَ
صفاریَ ىطِره
عياد اندیً انِام
ىديد زاده فاطيَ
ٌتّی چاطيی شیده خيیده

واضشٌاؼ آظهایشگاُ

شيٍان

داىغان

جلّی پّر شدر

ةیٍائیان فاطيَ

طاُری ٌفیصَ

خداةخض ریداٌَ

عهی اکتری ُاٌیَ

كرةاٌیان عهی

فائزی فر طلایق

کاجتی داٌیال

فراىرزی ىیحرا

ىٍحليی عهی اصغر

کاطفی فاطيَ

یّشفی جهّکی انٍاز

ماما
شيٍان

داىغان

گرىصار

ثيری زاده آرزو

ةاةّ طّکث آةاد ىرضیَ

طاه خصیٍی آزاده

طداٌی فاطيَ

کظاورزی ٌژاد ىریو

صاندی ىیٍا

گهترگ ىعصّىَ

ىديدیان ىٍِاز

عصگری فرزاٌَ

ىروی زاده فاطيَ

كٍتری شيیَ

ىصکٍی شياٌَ

کیاٌی راد شارا

یّشفی راد ىدتّةَ

ىِر آذیً عارفَ

کارشناس سالمت روان
شيٍان

داىغان

شرخَ

آرادان

ةِاریان شيیَ

ةهتهیان طراره

فاضهی فاطيَ

اکتری شدر

طاُی ىرجان

خاجيی طٍِاز

ىلدشی فائزه

جهد کار ثير

عهی ىديدی طکیتا

ُراجی اصم ٌیره

ٌيکی نیال

ٌیکدل شيیرا

نگهبان
شيٍان

گرىصار

اىاىی ىديد جّاد

عاىری ىديد

پای خصحَ ىدصً

غالىی خيید

جیيّری عهیرضا

كٍدانی وخید

خجحی ىديد

کاطاٌی خيید رضا

خصیٍی شید ىديد

کٍظهّ اىیً

رُایی ىديد خصیً

کٍظهی شجاد

شعد اندیً ىديد عهی
طاُی ىديد اىیً
طاُری خصیٍعهی
غیتی پدرام
فدوی عهی
كاشيی خیر آةادی ىصطفی
کظاورزیان عتاس
ىدصٍی ىجحتی
ىرادی خلیلی ىدصً
ىِدویان ىیالد
ٌاظریَ اخصان
ُدایث جّاد

