
 

اقدام کند: قائم مقام معرفیاز طریق مسیر زیر می تواند نسبت به  مسئول فنیکاربر   

تا سقف سه ماه مسئول فنیقائم مقام معرفی / زیرمنوی  مسئولین فنیمنوی  - 1مرحله   

 

 

نمایش داده می شود. در  در آن ها فعالیت دارد،مسئول فنی داروخانه هایی که لیست در این صفحه  – 2مرحله 

ایش م" صفحه مربوطه نتعریف قائم مقامبا کلیک برروی دکمه " قائم مقام برای داروخانه خاصیصورت نیاز به معرفی 

 داده می شود.

زیرمنوی معرفی قائم مقام/ انتخاب از منوی مسئولین فنی

انتخاب دکمه تعریف قائم مقام برای داروخانه موردنظر

انتخاب دکمه اضافه کردن قائم مقام

ثبت اطالعات درخواستی فرم

ثبت تب شیفت کاری

پرداخت الکترونیک

ارسال درخواست



  

م مقام های معرفی شده برای داروخانه مورد نظر با مشاهده گردش کار نمایش ئدر این مرحله لیست قا –3مرحله 

 برای معرفی قائم مقام جدید بر روی دکمه اضافه کردن قائم مقام کلیک کنید.داده می شود. 

 

 

در این مرحله برای معرفی قائم مقام جدید باید فرم نمایش داده شده )که شامل اطالعات نمایش داده  – 4مرحله 

 شده در تصویر زیر می باشد( تکمیل و ثبت شود.

 پرسنلیتکمیل کادر مشخصات فردی و آپلود عکس 

 

 تکمیل آدرس محل سکونت

 

 تکمیل مشخصات مربوط به آخرین مدرک تحصیلی



 

در صورتی که این شخص قبالً در این سامانه برای سمت خاصی ثبت نام کرده پس از مدتی آخرین مدرک توجه: 

ج آخرین مدرک تحصیلی وی ارتقا یافته، می توان با استفاده از دکمه "افزودن آخرین مدرک تحصیلی" نسبت به در

 تحصیلی اقدام کرد.

با کلیک برروی آیکن اخطار قرمز رنگ لیست مدارک معادلی که برای مدرک تحصیلی می توان آپلود کرد توجه: 

 نمایش داده می شود.

 

 در این کادر مدت زمان فعالیت قائم مقام را تعیین کرده و دکمه ثبت را انتخاب کنید.

 

" تب های بعدی جهت ثبت اطالعات درخواستی فعال می شوند.فردیمشخصات پس از ثبت تب "توجه:   

در این مرحله با انتخاب دکمه "اضافه کردن مدرک جدید" کادر افزودن مدرک نمایش داده می شود، با  – 5مرحله 

 انتخاب نوع مدرک، تصویر مدرک مربوطه را آپلود کرده و ثبت کنید.

 

 



  

 

داشته باشد، پس باید شیفت اروخانه فعالیت مقام باید در شیفت مسئول فنی دقائم با توجه به اینکه  – 6مرحله 

شود. برای این کار در تب شیفت کاری برروی دکمه  انتخاب و ثبتمسئول فنی قائم مقام از لیست شیفت های 

 شیفت مورد نظر را ثبت کنید.و تاریخ "اضافه کردن شیفت جدید" کلیک کرده  و روز و ساعت 

 

توسط  شده ارایه پیگیری فاً در صورت پرداخت الکترونیکی اطالعاتلط توجه:

 .دارید نگه خود نزد احتمالی آتی های پیگیری و جهت ذخیره را - موفق تراکنش صورت در - پذیرنده سایت

  

 معرفی شده را ارسال کنید. قائم مقامپس از تکمیل اطالعات فرم ها، درخواست مربوطه برای  –7مرحله 

 



                                             اسامی دانشجویان جویاي کار

محل فعالیتتلفن همراهنام ردیف
تاریخ اعتبار مجوز 

فعالیت
مالحظات

1401/07/15فقط شیراز9398837250آناهیتا اسماعیل زاده1
93825647601401/07/15صدرا احمدي فر2
91285156011401/07/17پویا حسین پور3
91756852861401/07/17رضا عباسی خانکهدانی4
1401/07/15فقط شیراز9134458121سجاد طاهري5
1401/07/15فقط شیراز9135910436حمیدرضا ظفریان6
91782891831401/07/15سید محمدحسن سجادي7
1401/07/25فقط شیراز9338428214فاطمه درستی8
1401/07/25فقط شیراز9172276731سپیده احمدي فر9
1401/07/25فقط شیراز9381036858درسا اقتداري10
1401/07/31فقط شیراز9331788252نسترن عزیزي صدر11
99090370021401/07/30زهرا ابراهیمی بیدگلی12
93394422561401/07/30فاطمه همایون فر13
90103493831401/07/30جواد هوشیار14
91570910331401/07/30حسین عباسی15
93930104851401/07/30محمد معینی صادقی16
91750031021401/07/30سید محمد ایمان معزي17
91267799631401/07/30کوروش مبارکی18
93009066221401/08/02مهسا مالیمت19
93752226871401/07/08زهرا طاهري20
1401/07/08شیرین فتحی21
91641245801401/07/08مهدي رضازاده چگینی22
1401/07/29مهتاب بهاري زاده23
1401/10/29دریا علوي24
91544572901401/08/10محمد جوادي راد25
99000364831401/07/30فتانه دانایی نژاد 26
90242334121401/08/15کیمیا جعفري27
90109819631401/08/15زهرا تمیس28
1401/08/15فقط شیراز9120975300آرین فتحی29
93075675841401/08/15علی اکبر فهندژ30
93776395391401/08/15پیمان سبحان منش31



                                             اسامی دانشجویان جویاي کار

محل فعالیتتلفن همراهنام ردیف
تاریخ اعتبار مجوز 

فعالیت
مالحظات

1401/07/07فقط شیراز9394635695گیتا وحید دستجردي32
92233627371401/08/15پوریا سیار مهربانی33
1401/08/30فقط شیراز9177248528زهرا سعیدي کیا34
93978941391401/08/30علی نادگران35
91774418301401/08/30احمد نیکو زاده36
1401/08/30فقط شیراز9351439596پرستو ولی زاده37
91794312411401/08/30زهرا قبادي38
91712730131401/08/30زهرا امیدوار39
91748619081401/09/07غزل گشتاسبی40
1401/09/15فقط شیراز9216240895صدرا ندیمی پرشکوهی41
91732198671401/08/30زهره بهاري42
1401/09/20فقط شیراز9391625732مریم شعبانپور حقیقی43
91779011401401/09/20سوگند امیري44
93928808481401/09/20علیرضا فاضل45
91342120681401/09/20پریناز احمدي46
91751382411401/12/20فاطمه فدوي47
1401/12/20رضا زارع مدوئیه48
93021619161401/12/21نسترن خلیلی حقیقی49
90305825281401/09/30فائزه ضیائی زاده50
91713027571401/09/18محمد حسین جوهري51


