
1 

 

 به نام خدا

 5999سال فوریت های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران  کاردانی به کارشناسی مصاحبه (51/9/99)جدید اطالعیه

 زمان مصاحبه مطابق جداول زیر تغییر نموده است. کرونا، با توجه به شرایط

باید در  (زیر ولامشخص شده)مطابق جد ساعت و و داوطلبین براساس تاریخ می باشدول زیر امطابق جدمصاحبه زمان  مصاحبه: زمان

ش در رشته از گزین داوطلب به منزله انصراف تاریخ تعیین شدهدر  عدم حضور در جلسه مصاحبهمحل مصاحبه حضور داشته باشند. 

هد حق هیچگونه اعتراضی نخواو داوطلب  انجام نخواهد شد تاریخ دیگریدر  هیچ مصاحبه مجددد و فوریتهاي پزشكی می باش

 داشت.

 

اعالم خواهد شد. از طریق همین سایت متعاقباً مصاحبه داوطلبین خارج از شهر تهران )شامل سمنان و قم(  -

 داوطلبین موظف هستند روزانه سایت را چک نمایند. 

با توجه به شرایط کرونا و لزوم رعایت پروتکل های  مصاحبه صرفا در ساعت و زمان تعیین شده انجام می شود. -

 حضور یابند. ساعت مشخص شدهدر فقط ام، الزم است داوطلبین حی و جلوگیری از ازدبهداشت

به مسئول تیم مصاحبه قبل از شروع مصاحبه الزم است بیماری کرونا دارند. به نی که عالئم مشکوک یبداوطل -

 اطالع داده تا مصاحبه با رعایت شرایط تدوین شده انجام گیرد. 

 

 :شهر تهرانبرای داوطلبین  آدرس مصاحبه

تهران، خیابان انقالب )حد فاصل بین میدان انقالب تهران)برای مصاحبه(: دانشگاه علوم پزشکی آدرس دانشکده پیراپزشکی -

دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، طبقه  2، ساختمان شماره کوچه فرهنگی ) بهنام ( و چهارراه ولیعصر(، خیابان قدس، 

  همكف.
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 ( تاریخ و محل مصاحبه داوطلبین5جدول

 زمان مصاحبه ساکن خارج از شهر تهران لیست اسامی داوطلبین گروه

 

گروه 

 اول

  امیرحسین/ پروئی  سامان/ باقري علی/ اقامحمدي سعید/ اعتماد طاهر/ اسماعیلی ارازیان

 امین/ حسینی  مسعود/ حامدي  الدین/ جاللی کمال  امیرمحمد/ جاللی امید/ جعفري

علی/   سیدابراهیم/ شكراللهی  ارمان/ ساداتی  علی/ رکنی پور سیدمیالد/ رفیع  چك پاي

  محمد/ قوچانی  مهران/ قندالی  امیر/ قزل  مطلق پی مجتبی/ فرخ  علی/ عجم  عابدینی

 ئی امره/ علیرضا  حسام/ اختري عرفان/ احمدي  رضا/ محمدي ثانی مهدي/ کجیانس

 مرتضی /غفاري دلیر مرتضی /پوینده الوار رضا /بیگی محمد/بیگدلو حسین/ امینی

هادي  محمد /قنبري محمد /قراگوزلو زاد محمد /فرضی رضا /خانی سیدرضا /جهاندیده

 ابوالفضل /مرادي مرتضی /مرادزاده فرشاد مجتبی /محمدي  مهدي /محمدي نژاد /کریم

ایوب   دیماندول هادي /نظري ندهقا فتح میالد /نجفی  عبداله /نجاتی شعیب /مرادي

 محمدمهدي /وفائی

برگزاري متعاقبا از  و زمان شرایط

طریق همین سایت )دانشكده 

پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

تهران( اعالم می گردد. داوطلبین 

موظف هستند بصورت روزانه سایت 

  را چك نمایند.

 

 

 

 ( تاریخ و محل مصاحبه داوطلبین2جدول

تاریخ مصاحبه  می داوطلبینلیست اسا گروه

 عمومی

گروه 

 دوم

محمدامین/  حسن/ ارنظري فاضل/ ادینه محمدرضا/ اخرتی ابراهیمی

 مهدي  امین/ اشراقی  اسدي

61/90/6900 

 (8شنبه ساعتیك)

فرزاد/   کرمی رضا/ اله زاده علی/ اللهویرن خشكدشتی سعید/ اکبري اقاي

 علی امیري/ سیدمحمدهیمن الیاسی

61/90/6900 

 (8399شنبه ساعتیك)

سجاد/   مهدي/ باالدستیان راینی حسن/ بابائی یاسین/ ایلخانی اودك

 وحید مرتضی/ بشیري باوفاکورعباسلو

61/90/6900 

 (0شنبه ساعتیك) 

محمدامین/  محمد/ پارسافرمحمدصالح/ پودقی احمد/ پادروند  بهلكه

 متین  ابوبكر/ توماج تمجیديسیروان/  امیر/ پیاده پوالدوند

61/90/6900 

 (0399شنبه ساعتیك) 

  میثم/ جندقی پور شیخ بهزاد/ جاللی وحید/ تیموري اهنگر تیمورزاده 

 مرتضی/ انیلو مهدي/ جوادي  / جندقیسعید 

61/90/6900 

 (69ساعت شنبه یك) 
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 ( تاریخ و محل مصاحبه داوطلبین9جدول

تاریخ مصاحبه  لیست اسامی داوطلبین گروه

 عمومی

گروه 

 سوم

 دشتی واقعه فریبرز/ جیالنی  سوران/ جهانی  سعید/ جهانگیري جهانشاهلو

 سیامك/   مجید/ حاجوي پور چراغی /سعید

61/90/6900 

 (8ساعت دوشنبه)

جواد/   لنگرودي بردي/ حسنیان حلیم دوجی لی سعید/ حاجی کیا حاجی

 عبدالسالم/  پرست رضا/ حق بكی حسینعلی /مسعود  زاده حسین

61/90/6900 

 (8399ساعت دوشنبه)

 خوش /ایمان  زاده پژمان/ خوب یاسر/ خسروي ابراهیم/ خانی  خالیدي

یعقوب/   دانش/ اکبر  پرچین محمد/ خیري سعید/ خیرابادي  خلقت

 ایوب  اصل درخشنده

61/90/6900 

 (0ساعت دوشنبه)

احسان/  محمدي فرشید/ رحمانی مرتضی/ دین  حسین/ دالوري دشتكی

 سیدمحمد/   فاضلی مهدي/ رحیمی حمانیر

61/90/6900 

  (0399ساعت دوشنبه)

احسان/  محمدي فرشید/ رحمانی مرتضی/ دین  حسین/ دالوري دشتكی 

 سیدمحمد/   فاضلی مهدي/ رحیمی رحمانی

61/90/6900 

 (69ساعت دوشنبه)
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 ( تاریخ و محل مصاحبه داوطلبین4جدول

تاریخ مصاحبه  لبینلیست اسامی داوط گروه

 عمومی

گروه 

 چهارم

 علی/ سلمانی محمدرضا/ ساویز سهیل/ ساالري میثم/ سالمی الوار زمانی

 مهدي  ثمرین یاسر/ سلیمانیان

68/90/6900 

 (8ساعتسه شنبه )

  سینا/ شاهملكی باروق محمد/ شاهگدي بهنام/ سیدابادي / سلیمانی

 حسام/ شیخعلی فیظهیر/ شری سامان/ شبرندي منبر محسن/ شاهی

 مجتبی کوردخوردي

68/90/6900 

 (8399ساعت سه شنبه)

  زاده علیرضا/ عباس علیرضا/ طرهانی ارمین/ طاهري  میالد/ صفري شیخی

 علی  محمد/ عسكري

68/90/6900 

 (0ساعت سه شنبه)

  علی/ قربانی  عادل/ قدیمی  مهدي/ فیضی  سیدرضا/ فرهادي  عمادي

 د/ مجی  امیرحسین/ قصابی

68/90/6900 

 (0399ساعتسه شنبه )

لطیف/  دوجی رضا/ گرگانلی  پیام/ کریمی  ساسان/ کریمی وند کاظمی 

  محمد  الدین/ گلستانه شمس  گلدیانی

68/90/6900 

 (69ساعت سه شنبه)

 

 ( تاریخ و محل مصاحبه داوطلبین1جدول

 تاریخ مصاحبه عمومی لیست اسامی داوطلبین گروه

گروه 

 پنجم

میالد/   هوجقان عباس/ محرابی  خالدي ابراهیم/ ماندنی  لطفی

 پیام/ محمدي  اهلل/ محمدي ایت محمدیانفر/ هدایت محمدزاد

 سیدسعید حسن/ محمدي

60/90/6900 

 (8شنبه ساعتچهار )

مظفر/   محمدهادي/ محمدي محمدرضا/ محمدي  محمدي

 / عباس قنبرلو بهمن/ محمدي اباد بلبان میالد/ محمدي  محمدي

60/90/6900 

 (8399ساعتشنبه چهار )

حسین/  امیرحاجلو حسن/ مرادیان علی/ مردانی  یامچی محمودي

 علیرضا/  مقدم حسین/ موسوي  مصطفی/ مندالوي معظمی

60/90/6900 

 (0ساعتشنبه چهار )

احسان/   مبین/ میرزائی سراسكانرود رضا/ مهدوي مولودي

 دسجا ر/ نظريامی نصرالهی/ میثم  انالوچه میرزایی

60/90/6900 

 (0399ساعتشنبه چهار )

سیدسعید/  محمد/ نیري  حسن/ نوري حامد/ نوروزخانی نیا نظري 

  مصطفی/ یارمحمدي امین/ یارالهی سعید/ هواسی نیا وکیلی

 امیر  شهروز/ یكتائیان  سیاوش/ یكتاپورچوشل

60/90/6900 

 (69ساعتشنبه چهار )
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داوطلبینی که پروتكل هاي بهداشتی پیشگیري از کرونا )نظیر کلیه پروتكل هاي بهداشتی را رعایت کنند. الزم است داوطلبین : 5توجه

 داشتن ماسك، رعایت فاصله اجتماعی و ...( را رعایت نكنند از فرایند مصاحبه خارج خواهند شد.

 

بخشها  از تماس با سایرحاصل فرمائید. تماس  88082090جهت هر گونه سوال در زمینه مصاحبه صرفاً با شماره تماس : 2توجه

 خودداري فرمائید. 

 

 نتایج مصاحبه صرفا از طریق سازمان سنجش اعالم می گردد. از هر گونه تماس جهت اعالم نتیجه مصاحبه با دانشگاه : 9توجه 

 خود داري فرمائید. 


