
 

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

91751382411401/12/20فاطمه فدوي1
1401/12/20رضا زارع مدوئیه2
93021619161401/12/21نسترن خلیلی حقیقی3
1401/11/30شکیال نیاکان4
93021126561401/11/30فاطمه جاویدي5
1401/11/15فقط شیراز9374375751محمدرضا مظلومی6
91752885521401/11/15وحید غریب7
1401/11/15فقط شیراز9366208719فاطمه غالمی8
93021619161401/11/15نسترن خلیلی9
1401/11/15فقط شیراز9390392189سید مصطفی فاضل حسینی10
1401/11/30فقط شیرازپریسا میرزایی وایقان11
91544572901401/11/30محمد جوادي راد12
92109135861401/11/30مژگان پاسبانی13
93891783761401/11/30فاطمه محسنی14
91608778981401/11/30فاطمه بهروي15
91000116241401/12/02سینا قرمزي16
90150967001401/12/02حوریه سهمی17
1401/11/28فاطمه رستمی نژاد18
1401/11/30فقط شیراز9177885737یاسمن رجبی قیري19
1401/11/30فقط شیراز9134237464مریم حسنی20
1401/11/30فقط شیراز9175603577حسن رستمی21
91794312411401/11/30زهرا قبادي22
1401/12/06فاطمه بهاالدینی23
1401/11/30فاطمه زرنگار24
1401/11/30فقط شیراز9120975300آرین فتحی25
1401/11/30فقط شیراز9134458121سجاد طاهري26
93312212881401/11/30علیرضا اخالق27
1401/12/15فقط شیراز9386820636امین امیري28
1401/12/15فقط شیراز9910098594نسترن نیک خلق29
91707517321401/12/29شکوفه جوکار30
91718964251401/12/29صبا امینی31



                                             اسامی دانشجویان جویاي کار

محل فعالیتتلفن همراهنام ردیف
تاریخ اعتبار مجوز 

فعالیت
مالحظات

903367217901401/12/15هالکو رحمانی32
1401/12/29فقط شیراز9164514020مریم مقدسی33
1401/12/29فقط شیراز9179120873فاطمه جمشیدي34
1401/12/29فقط شیراز9371226802درسا کرباسی35
93317882521401/12/29نسترن عزیزي صدر36
1401/12/29فقط شیراز9178002684مریم مطلق حق نگهدار37
99000364831401/12/29فتانه دانایی نژاد38
92103787661401/11/30علیرضا حیدرنیا39
1401/12/29فقط شیراز9355510198پریسا کاظمی40
91747372881401/12/29یاسمن سلیمانی41
93025407051402/01/31آرمان پیروتی42
93009066221402/01/21مهسا مالیمت43
93075675841402/01/31علی اکبر فهندژ44
90242334121402/01/31کیمیا جعفري45
93825647601402/01/31صدرا احمدي فر46
91774418301402/01/31احمد نیکو زاده47


