
 بسمه تعالی

 و خدمات بهداشت درمانی جهرم  دانشگاه علوم پزشکی

 1/10/96آزمدون اسددادامی مدور       رک اجهدت بررسدی مدد   داوطلبان دعوت شدده  بدینوسیله فهرست اسامی 

 بدا در  ،طبد  جددول زمدان بنددی    داوطلبدان متددرم   ضروری اسدت  لذا   ، به شرح جدول ذیل اعالم می گردد

بلدوار اسدداد مرهدری    بده نشدانی   دانشدگاه علدوم پزشدکی جهدرم      بهذیل اشاره شده دست داشدن کلیه مدارک 

در صدورت عددم   )مراجعده نمایندد    واحدد اسددادام  -مددیریت نیدروی انسدانی     -مجموعه پردیس دانشدگاه  

 مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف می باشد (

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و -3

اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به -4

 طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 (و ... تخابی )ایثارگری ، بومی ی انه هامیتاییدیه های مربوط به سه کلیه مدارک و تصویر اصل و-5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده-6

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش-7

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان(-8

 اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی-9

و ریز سوابق بیمه و تائیئدیه برای نیروهای شرکتی در  )با ذکر تاریخ شروع و پایان (و تصویر گواهی اشتغالاصل -10

 مشاغل تخصصی 

 (  جهت تائید سهمیه کافی است یکی از موارد ذیلحداقل : )به همراه داشدن  )اسدان یا شهرسدان(  بومی بودندال بر مدارک 

  شناسنامه همسر   تصویراصل و  -1

یا اداره  و محل تحصیل  ، راهنمایی یا دبیرستان)دبستان ازچهار ساله   به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل -2

 (آموزش و پرورش شهرستان

 گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر) ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت(  -3

 ممهور به مهر سازمان بیمه گر جهت داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسرویریز سوابق بیمه  -4

 مهم*بسیار  ات*تذکر

و بر اساس خود اظهاری زمان ثبت نام و کارنامهه متترهره   هر رشته محل یک و نیم برابر تا به میزان  اعالم شده لیست

به صهور  موتهت بهوده و  بها مآهاد   ههی        وافراد مدارک  لیهصرفاً جهت بررسی اوو سازمان ستجش اعالم شده 

 مقررا  اعالم شهده در   ههی برعههده    ضوابط ورعایت  مسئولیت ناشی از عدم ، سازمان ستجشاز سوی متتررشده 

افراد کان لهم   اولویت ،در  زمون محرز نگردد  نهاداو لب بوده و چتانچه صحت ا العا  اعالم شده توسط  شخص

مراحهل  لیست نهایی جهت  انجام الزم به ذکر است  . خواهد  ردیدیکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام 

  .اعالم خواهد  ردیداز  ریا همین سایت  در رشته های شغلی مربو ه متعاتباً  یا مصاحبه  زیتش و

  



 برنامه زمانبندی جهت اخذ مدارک

 

 فردی شماره های روز تاریخ

 1 30تا   1 کرتبهی 19/01/1397

 2 60تا   31 وشتبهد 20/01/1397

 3 93تا  61 ه شتبهس 21/01/1397



عنوان رشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

پرستاراسماعيلاسماعيل پورنفيسه1

پرستارفضل الهاسماعيليمحمود2

كارشناس حقوقيعزت الهاكبريمحمد3

پرستارحسنالهيفرزاد4

پرستارعلياميرساالرينجمه5

پرستارببراساميرساالريسوسن6

كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري هاجوادباباييانحسن7

پرستارنوازالهباقري نژادفردليال8

پرستارفضل الهبرازندهسهراب9

پرستارعنايت الهبرومندسعيد10

كارشناس بهداشت خانوادهعليبلوطيطيبه11

پرستارمحمدتقيبوسانهسمانه12

پرستارعليبهفرمجيد13

پرستارعبدالرضاپورعباساحسان14

پرستارمحمدعليپورفريدياسمن15

پرستارعباسعليپهلوان پورجهرميمحمدهادي16

پرستارمحمدرضاجبروزفروغ17

ارايشي وبهداشتي-اشاميدني -كارشناس موادخوراكي محمدجعفرجعفرنياي جهرميافروز18

پرستاركرمجعفري زنگويينگين19

كارشناس بهداشت خانوادهمحمدجعفي جهرميزهرا20

حسابداراسداهللجمالي باغكبيريبشير21

پرستارجمالچيدانرويا22

پرستاراحمدحميدي پورنجمه23

پرستارمحمدعليخادم جهرميمحمد24

پرستاريدالهخدايي دهزيريسميه25

پرستارزلف عليخسروانيوحيد26

كارشناس بهداشت خانوادهنورالهدلبرفاطمه27

پرستارحسيندهقانيان دنيانيمحمدامين28

پرستاراسداهللدين پرورناهيد29

پرستارخليلراميادمهدي30

كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري هامحمدعليرحمانيانوحيد31

پرستارابراهيمرحمانيان كوشككيمريم32

پرستارنظررضويسعيد33

حسابداراحمدرنجبرجهرميامين34

پرستارحميدرنجبرنقدعلي عليازهرا35

پرستارعلي اصغرروشن قيريميترا36

پرستاربهمنرهاييزينب37

پرستاربهنامزارعايمان38

پرستارعطازارع زادهالهام39

پرستارحسينزارعيعليرضا40

پرستارمحمدحسينزارعيسجاد41

پرستارسعدالهزارعيهادي42

پرستارايرجزمانيفهيمه43



عنوان رشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

روانشناسمختارزمانيپرويز44

پرستارعلي اكبرزمانيان فرفاطمه45

پرستارمحمدعليزيني جهرميمجتبي46

پرستارابراهيمسلوكيان جهرميمحمد47

پرستارصفدرسليماني شيريياسر48

ارايشي وبهداشتي-اشاميدني -كارشناس موادخوراكي احمدشعبانپورمريم49

پرستارمحمدعليشعبانيعلي50

(راديولوژِي )تكنولوژي پرتوشناسي اميرحمزهصادقيزينب51

كارشناس اموراداريعبدالحميدصحراييانامير52

پرستاربهرامعليصدريمريم53

پرستاربهرامعليصدريمينا54

كارشناس پذيرش ومدارك پزشكيسهرابصفاريموهبت55

پرستارعبدالصمدعباسزاده جهرميمهناز56

پرستارمحمدكريمعبداللهي نياحامده57

پرستارمحمدحسنعرفان منشفاطمه58

پرستارمحمدحسينعسكريابوالفضل59

پرستارريحانعليان قطب اباديحكيمه60

روانشناسكاكاشيرغفاريابوذر61

پرستارمحمدجوادفخارزاده جهرميفاطمه62

كارشناس حقوقياكبرقربانيمهدي63

پرستاراسدالهقناعتيان جبذريفاطمه64

پرستاراسمعيلقنبري زادهمحمد65

پرستارحسنقنبري زادهمسعود66

كارشناس اموراداريهدايت الهكاتبيعلي67

پرستارغالمرضاكارگرعزت اله68

كارشناس پذيرش ومدارك پزشكيغالمحسينكارگرمريم69

پرستارمحمداسمعيلكارگرفردفاطمه70

كارشناس بهداشت خانوادهعلي اكبركارگرفردامينه71

پرستارمحمودكاشفيانفرزاد72

كارشناس تجهيزات پزشكيحميدرضاكاظميان جهرميمهدي73

پرستارچراغعليكرمي جويانيزهرا74

پرستاركاوسكشتكارالهام75

پرستارعلي باباگلستانفاطمه76

پرستارمحمودگلستانعليرضا77

كارشناس تغذيهعبداهلللطفيمصطفي78

كارشناس تغذيهحسين عليمحبتيشبنم79

پرستارقنبرعليمحبوبي پورمهدي80

كارشناس بهداشت خانوادهعليمحمدينجمه81

كارشناس تجهيزات پزشكيمسعودمحمودي نژادمحمدهادي82

پرستارجاللمرادي كوچيمحمد83

پرستارنجات الهمصلي نژادفائزه84

پرستارجمالمصلي نژادفاطمه85

پرستارنعمت الهمصلي نژادهدايت اله86



عنوان رشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

پرستارنعمت الهمصلي نژادمحمد87

پرستاراسدالهمنصوري فردمرضيه88

كارشناس بهداشت خانوادهحسنميرطيبه89

(راديولوژِي )تكنولوژي پرتوشناسي محمودميرزاييحسام الدين90

كارشناس اموراداريعلي اكبرنوبهارغالمرضا91

پرستارعلينيك سيرتراحله92

پرستارپرويزيابندهسيما93


