
 ((بسمه تعالی))

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 79اسفند  32و 32اعالم نتایج اولیه آزمون قراردادی مورخ 

به  (برابر ظرفیت 2به میزان )آزمون استخدامی  جهت بررسی اولیه مدارکواجد شرایط اسامی داوطلبان  بدینوسیله فهرست

 :گردد شرح ذیل اعالم می

سمنان : آدرس طبق جدول زمان بندی اعالم شده و با در دست داشتن کلیه مدارک ذیل به لذا ضروری است داوطلبان محترم

 –اداره کارگزینی –معاونت توسعه –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  –بلوار بسیج جنب آموزش و پرورش شهرستان 

 .واحد استخدام مراجعه نمایند

ست به هیچ عنوان به منزله قبولی در آزمون نبوده و نتیجه نهایی پس از بررسی الزم بذکر است وجود اسامی داوطلبان در این لی

 . مدارک و تطبیق اولیه و انجام مصاحبه تخصصی اعالم خواهد گردید

 ( سری 3هر کدام ) :مدارک مورد نیاز

 اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه  -1

 اصل و تصویر کارت ملی  -3

 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -2

تاریخ پایان طرح یا ( معافیت یا گواهی پایان انجام طرح اجباری)اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی  -2

  21/2/78معافیت حداکثر 

گواهی اشتغال به طرح صرفا مخصوص مشمولین تمدید طرح اجباری یا انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب  -

 .  منطقه خدمتی

 انصراف از طرح از واحد محل خدمت مخصوص مشمولین طرح اختیاری گواهی موافقت کتبی یا  - 

 حسب مورد( رگری، بومی، و معلولینایثا)اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی  -5

 قطعه عکس پشت نویسی شده  2 -6

 ( یژه آقایانو)اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -9

 یک عدد پوشه آبی رنگ  -8

گری صرفا در صورت بهره مندی از کسر برای کارکنان قراردادی مشاغل کار)اولین و آخرین حکم قراردادی  -7

 ( شرایط سنی

با ذکر تاریخ شروع و پایان لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد  -11

حد محل خدمت ویژه نیروهای شرکتی شاغلین شرکنهای طرف قرارداد دانشگاه در صورت بهره مندی از شرایط از وا

 سنی 

 ویژه رشته شغلی فوریتهای پزشکی  3گواهی نامه رانندگی ب -11

  (به همراه داشتن یکی از موارد ذیل کافی است)مدارک دال بر بومی بودن  -13

 ( مورد تقاضا یکی باشد یا  استان  صورتیکه محل تولد ایشان با شهردر )اصل و کپی شناسنامه همسر  -

ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان )گواهی مبنی بر اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر داوطلب  -

 مورد تقاضا یکی باشد یا استان در شهرستان ( دولت



سال در  2ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر مبنی بر اشتغال داوطلب یا همسر وی حداقل به مدت  -

 شهرستان مورد تقاضا 

 *تذکر بسیار مهم*

لذا در صورتی که هر کدام از . بررسی خواهد شد کارشناسان مربوطه با توجه به این که مدارک متقاضیان، در این مرحله توسط 

و  مغایر با شرایط مندرج در این آزمون باشد،( ...  و ه ویژه مدارک ایثارگری، بومی بودن ، گواهی اشتغال به کارب)مدارک 

به ترتیب نمره تقاضیان محرز نگردد اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر ماطالعات اعالم شده توسط داوطلب صحت 

اولیه ، مصاحبه و حتی در صورت  هر مرحله از آزمون اعم از اعالم نتایج درهمچنین و  . پذیرش انجام خواهد گردیدفضلی 

پذیرش نهایی، امتیاز، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد و چنانچه فاقد شرایط الزم باشد از سایر مراحل 

 . استخدامی حذف و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد

ر زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدام تلقی و طبق مقررات از بدیهی است عدم مراجعه داوطلب د*

 . *سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

و با استفاده از کد ملی و  /http://azmoon.semums.ac.irداوطلبان محترم می توانند با مراجعه به سایت آزمون به نشانی 

در سایت  12/3/78مشاهده  و در صورت هرگونه اعتراض حداکثر تا تاریخ  ( نمره  21 )از  شماره شناسنامه نمره مکتسبه خود را

 . به اعتراضات پس از تاریخ مقرر ترتیب اثری داده نخواهد شد  .آزمون ارسال نمایند

 مراجعهجدول زمان بندی 

 تاریخ و ساعت مراجعه رشته شغلی ردیف

 صبح  8-13             3/78/ 8یکشنبه          پرستار –نگهبان  1

 

 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی 3

 کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی

 کارشناس هوشبری

 کارشناس سالمت روان

 ماما

 صبح  8-13             3/78/ 7دوشنبه         

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 2

 کارشناس اتاق عمل

 کارشناس بهداشت خانواده

 کارشناس فن آوری اطالعات سالمت

 کارشناس تغذیه

 کارشناس امور اجرایی سالمت

 کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 (رادیولوژی)کارشناس پرتو شناسی 

 کارشناس آمار موضوعی

 کارشناس تجهیزات پزشکی

 بهداشت محیطکارشناس 

 صبح  8-13             3/78/ 11سه شنبه         

  

http://azmoon.semums.ac.ir/


 ((بررسی اولیه مدارک به ترتیب حروف الفبا  برای  واجد شرایطفهرست اسامی داوطلبان )) 

 پرستار

 پرستار مهدی شهر پرستار گرمسار پرستار آرادان پرستار دامغان پرستار سمنان

 کریمی عدنان  آخوندی اعظم  کاظمی فرد هانیه  ابراهیمی مهتاب  احسانی مینا

 متولیان نادیا  آرتق زاده طلحه   ابوالقاسمی سیده فاطمه  اقیان محمد مهدی 

 مستخدمین افسانه جعفری مهین    اصغرزاده دامغانی معصومه  امینی مرضیه 

 مسعودی زیارتی عالیه  عرب زهرا    بهجتی فر ایمان  باستانی طاهره 

   کوسه عبدالوهاب    حاجی پروانه حمید  حیدریان حانیه 

   فرصتی فاطمه    خسروپور الهام  خداوردی ریحانه 

   محمد زمانی فاطمه    خشنودی فائزه  دوستمحمدی فاطمه 

       رستمیان الهام  رئوفی امیر

       رضایی آهوانوئی مهیار رئیسیان زهرا 

       شاه محمدی عطیه  سبیانی فروغ 

       شنایی فائزه سادات  شهرآشوب سمانه 

       قاسمی علی  صابریان سمانه 

       کبریایی  محمد  صالحی خواه ملیحه 

       مظهری عطیه  صیادجو زهرا 

       واحدی فاطمه  علیان نژادی علیرضا 

         غفارزاده مریم 

         فرشتیان اویس

         کیقبادی مریم 

         محمدی گرجی فاطمه زهرا 

         مزینانیان زهرا 

         همتی سعیده 

         همتی فاطمه 

         همتیان مهسا 

         یونسی خانقاهی ارزو 



 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی

 گرمسار دامغان سمنان سرخه مهدیشهر

 ارازیان طاهر احراری مرتضی پارسا فر مهران آقا میری محمد پیروز سراج الدین

 امیدوار صادق حقگو هادی حاجی نژاد حسین تاتار فیروز توماج متین

 آریا فرد مسعود فتحعلیان حمید ساداتی سید ابراهیم خدایی محمد امین ...گری نعمت ا

 خالدی طاهر   عربی امید سلیمی ثانی سعید  

 عزیزی محمد رضا   قره داغلی نوروز علیمحمودی تیلمی   

 یلمه محمد   قزل مهران ولی نیا مهدی  

 

 کارشناس بهداشت خانواده
 

 گرمسار مهدیشهر سمنان

 

 زندی شیما پاکزادیان پریچهر باصری مریم

 
 صالحی نژاد فائزه کسائیان ملیحه حسینی راد فهیمه

 
 قندالی زهرا میغانی محدثه عباسی حنانه

 
 

 

 



 کارشناس تغذیه

 دامغان سمنان

 مروی زاده محمد مهدی ابراهیمی نجمه

   

 کارشناس بالینی فوریت های پزشکی
 

 دامغان

 
 جمال باشی محسن 

 دارابیان رضا 

  

 کارشناس امور اجرایی سالمت

 سمنان

 قاسمی آذر

 باقری شکوفه

 حیدری پور ندا

 

 کارشناس مبارزه با بیماری ها 
 

 
 

 گرمسار دامغان 

 اسد الهی راضیه سادات بام شاد یسرا

 جلیلوند محمد علی توانا زهرا

 خمر نرگس مرتضی زاده زینب

 

 

 



 کارشناس رادیولوژی

 دامغان سمنان

 ابراهیمی زهرا رشیدی مهدیس

 شرفی میاب مریم عرب فاطمه

 عطاری محمد جواد ولیخانی انارکی مرضیه

  

 کارشناس آمار موضوعی

 سمنان

 بشیریان برمی مرضیه

 شهاب الدین فاطمه

 صابریان زهرا

 

 
 

 کارشناس تجهیزات پزشکی

 مهدیشهر دامغان

 تقوی خلیل آباد عادله مقیمی عطیه

 جوادی مونا مهدوی سید فرزاد

 نورانی ناضره ناظمی آفرین

  

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 سمنان

 اسفندیار زهرا

  



 

 کارشناس هوشبری

 سمنان

 رستمیان نیلوفر

 امیر نژاد مهدیه

 همتی فاطمه

 

 کارشناس بهداشت محیط

 مهدیشهر سمنان

 افشین مجتبی کاشی محمد

 پور صالح محمد جواد کاظمی زرومی علیرضا

 شکری عباسعلی مرادی مجتبی

 
 

 

 کارشناس اتاق عمل

 سمنان

 ادهم فهیمه

 جاللیان محبوبه

 صفاریه مطهره

 عماد الدین الهام

 محمد زاده فاطمه

 نبوی چاشمی سیده حمیده

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 کارشناس آزمایشگاه
 

 

 دامغان  سمنان

 بینائیان فاطمه تقوی پور سحر

 خدابخش ریحانه طاهری نفیسه

 قربانیان علی  علی اکبری هانیه

 کاتبی دانیال فائزی فر شقایق

 منتقمی علی اصغر فرامرزی میترا

 کاشفی فاطمه
 یوسفی تلوکی الناز

 

  

 ماما

 گرمسار دامغان سمنان

 شاه حسینی آزاده بابو شوکت آباد مرضیه ثمری زاده آرزو

 صالحی مینا کشاورزی نژاد مریم طحانی فاطمه

 عسگری فرزانه محمدیان مهناز گلبرگ معصومه

 قنبری سمیه مروی زاده فاطمه  

 کیانی راد سارا سمانهمسکنی   

 مهر آذین عارفه  یوسفی راد محبوبه  

   



 

 کارشناس سالمت روان

 آرادان سرخه دامغان سمنان

 اکبری سحر فاضلی فاطمه  بلبلیان شراره بهاریان سمیه

 جلد کار ثمر مقدسی فائزه حاتمی شهناز شاهی مرجان

 سمیرانیکدل  نمکی لیال هراتی اصل نیره علی محمدی شکیبا

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نگهبان

 گرمسار سمنان

 عامری محمد امامی محمد جواد

 غالمی حمید پای خسته محسن

 قندالی وحید تیموری علیرضا

 کاشانی حمید رضا حجتی محمد

 کنشلو امین حسینی سید محمد

 کنشلی سجاد رهایی محمد حسین

   سعد الدین محمد علی

   شاهی محمد امین

   طاهری حسینعلی

   غیبی پدرام

   فدوی علی

   قاسمی خیر آبادی مصطفی

   کشاورزیان عباس

   محسنی مجتبی

   مرادی حقیقی محسن

   مهدویان میالد

   ناظریه احسان

   هدایت جواد

 

 

 


