
 

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

91707517321401/12/29شکوفه جوکار1
91718964251401/12/29صبا امینی2
1401/12/29فقط شیراز9164514020مریم مقدسی3
1401/12/29فقط شیراز9179120873فاطمه جمشیدي4
1401/12/29فقط شیراز9371226802درسا کرباسی5
93317882521401/12/29نسترن عزیزي صدر6
1401/12/29فقط شیراز9178002684مریم مطلق حق نگهدار7
99000364831401/12/29فتانه دانایی نژاد8
1401/12/29فقط شیراز9355510198پریسا کاظمی9
91747372881401/12/29یاسمن سلیمانی10
93025407051402/01/31آرمان پیروتی11
93009066221402/01/21مهسا مالیمت12
93075675841402/01/31علی اکبر فهندژ13
90242334121402/01/31کیمیا جعفري14
93825647601402/01/31صدرا احمدي فر15
91774418301402/01/31احمد نیکو زاده16
1402/01/31امیررضا رهنمایی17
1402/01/31فقط شیراز9305886442فاطمه صادقی18
1402/01/31فقط شیراز9177055330محمد امین طالبان زاده19
91625187251402/01/31فروغ السادات حسینی 20
93701477991402/01/31نگین محمد میرزایی21
91779011401402/02/23سوگند امیري22
91477676051402/02/23سید محمدامین کاشانی23
91359104361402/02/23حمیدرضا مظفریان24
93743757511402/02/26محمدرضا مظلومی25
93662087191402/02/26فاطمه غالمی26
1402/06/15سید محمدحسن سجادي27
93891783761402/02/26فاطمه محسنی28
92103787661402/02/31علیرضا حیدرنیا29
91344581211402/03/01سجاد طاهري30
93864707841402/03/31فاطمه هادي زاده سروستانی31



                                             اسامی دانشجویان جویاي کار

محل فعالیتتلفن همراهنام ردیف
تاریخ اعتبار مجوز 

فعالیت
مالحظات

93666515261402/04/29حامد عباسی کشکول32
1402/03/07فقط شیراز9027388830فرانک رستگاري33
90150967001402/01/07حوریه سهمی34
91000116241402/01/07سینا قرمزي35
91725934251402/03/07زهرا شرافتی36
90255565321402/03/31مهسا یزدانی37
91778857371402/03/08یاسمن رجبی 38
93892891511402/03/31مهدیه رضایی39
91722767311402/03/12سپیده احمدي فر40
91645884771402/03/12ریحانه مجیدي پور41
93690530941402/03/12سلما ترابی اردکانی42
1402/02/27دریا علوي43
1402/03/13فقط شیراز9386820636امین امیري44
93930104851402/03/13محمدمعین صادقی45
91209753001402/03/13آرین فتحی46
93946356951402/03/14گیتا وحید دستجردي47
91570910331402/03/14حسین عباسی48
1402/03/31شکیال نیاکان49
93091073311402/03/16مریم ستاري50
91722002941402/03/15علی محمد ثاقب راي شیرازي51
91608778981402/03/21فاطمه بهروي52
93316464661402/03/21آذر کریمی هارونی53
91712585521402/03/21فاطمه عبدالهی زاده54
1402/03/20مریم جعفرپور55
93049533911402/06/20نوید عباس نژاد56
91707517321402/03/22شکوفه جوکار57
936003437514012/03/23مرتضی پناهیان58


