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معاونت محترم توسعه 24/05/1400مورخ    /د4495/209  در راستای نامه شماره  کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد  اریغیرتجموسسه  

رشته شغلی مورد نیاز    نفر طبق جدول   75  جهت تأمین تعداد   مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانش  بصورت تابعه  واحدهای  در  درمانی  علو  کده شرکتی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  کتبی،  طریقاز    بهبهانم  و    آزمون  مصاحبه 

 اقدام نماید.به شرح ذیل گزینش 

 

 
 

 

                                      بتته کارآفرینتتان آوا ستتالمتغیتتر تجتتاری  موسستته ستتایت طریتتق از منحصتتراً و الکترونیکتتی بصتتورت صتترفاً آزمتتون ثبتتت نتتام     

 انجتتام بتته منتتو  نهایی نام ثبت و شده طراحی ایمرحله چند صورت به  نام  ثبت  شود،می  انجام    http://avasalamat.org    آدرس:

 .باشدمی  سیستم  از  پیگیریکد    و پرونده  شماره  دریافت  و مراحل  کلیه

  عضو شبکه   بانکی  های کارت  از   استفاده   با   داوطلبان الزم است    شود، می  م انجا  اینترنتی  صورت   به   نام  ثبت  هزینه  پرداخت  :   1تذکر    ✓ 

 نمایند.  اقدام  نام ثبت  به  نسبت باشد می فعال آنها الکترونیکی پرداخت که  شتاب 

داوطلب«   نحوه»  بخش  در   مندرج   توضیحات   طبق  را   خود   عکس  اسکن   ، سامانه  به  مراجعه  از   قبل   :  2تذکر    ✓ تصویر  فایل                تهیه 

 تهیه نمایید. آگهی  این

 لذا در حفظ و نگهداری آن دقت الزم صورت گیرد. ،نیاز بوده فراخوان موردثبت نام آزمون و پیگیری در تمام مراحل   کد:    3تذکر    ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
  : 

 

http://avasalamat.org/
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های 

 انتخابی 

 شرایط احراز 

1 
تکنسین 

 تاسیسات

ن های  بیمارستا

شهرستان  

 بهبهان

نفر 14  

 

 

       مرد

            

    

نفر آزاد  10

نفر ایثارگر4  

دارا بودن مدرک دیپلم در یکی از رشته های تاسیسات، مکانیک،  

 برق و الکترونیک

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی( 

2 
کاردان 

 تاسیسات

بیمارستان های  

شهرستان  

 بهبهان

نفر 10  

 

 مرد
نفر آزاد  8

رگر  نفر ایثا2  

دارا بودن مدرک کاردانی در یکی از رشته  های تاسیسات،  

 مکانیک، برق و الکترونیک

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی( 

 نگهبان 3

بیمارستان های  

شهرستان  

 بهبهان

نفر 30  

 

مرد       

    

نفر آزاد  22

نفر ایثارگر8  

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم 

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی( 

4 
کمک 

 رستارپ 

بیمارستان های  

شهرستان  

 بهبهان

نفر 12  

  

نفر  8  

 

 مرد

 

 زن 

نفر آزاد  15

نفر ایثارگر  5  

دیپلم بهیاری یا دارا بودن مدرک   دارا بودن مدرک تحصیلی

کمک پرستاری  تحصیلی دیپلم همراه با گواهینامه پایان دوره 

یکساله در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت  

 رمان و آموزش پزشکیبهداشت، د

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی( 

 مکانیسین 5

بیمارستان های  

شهرستان  

 بهبهان

نفر 1  

 

 دارا بودن مدرک دیپلم مکانیک خودرو  آزاد  مرد

 

 

 

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.   -1-2

 ن اساسی.  ین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانواعتقاد به دین مب -2-2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -3-2

 برای آقایان حداکثر تا آخرین روز ثبت نامیا معافیت دائمی  عمومی وظیفه  خدمت پایان  کارت  داشتن  -4-2

برای رشته های شغلی نگهبان کارت معافیت پزشکی پذیرفته نمی باشد.      تبصره:  

 . شوندکه به خدمت گرفته  می شغلی ی و توانایی برای داشتن سالمت جسمانی و روان  -5-2

 تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال دخانیات(  رائه)ا  مخدر و روانگردان نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد -6-2

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی -7-2

 . و نهادهای انقالب اسالمی دولتی کت های  و شر موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت  از انفصال نداشتن  -8-2

 : شرایط عمومی  -2
 

 

 :د نیازجدول رشته شغلی مور -1

: 
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 . باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان -9-2

از   داوطلبان  -10-2 هایدستگاهها  پیمانی  و  ثابت   رسمی،   مستخدمین   نباید  شرکت  و  موسسات  یا    خدمت  بازخرید   و  دولتی   ،  و 

 .باشندآنها  زنشستهبا
 

 

  

 .  روز ثبت نام اولین تمام تا  سال شمسی  35حداکثر  و سال سن 20حداقل داشتن  -3-1
 . روز ثبت نام  اولینتا  طبق شرایط احراز دارا بودن مدرک تحصیلی اعالم شده   -2-3

 وزش پزشکی باشد. وزارت بهداشت درمان و آم مدارک مربو  رشته شغل کمک پرستاری می بایست مورد تایید -3-3

 یط اختصاصی نگهبان:راش-4-3

  ( کده)طبق نظر و تایید گروه طب کار دانش .  شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می

 .بعد از انجام مصاحبهمخصوص افراد حائز شرایط 

 .سانتی متر 175داشتن حداقل قد  -

 می باشد.  27و حداکثر  5/18رای رشته شغلی نگهبان حداقل  ب (BMIشاخص توده بدنی) -

 انجام  داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول و بررسی مدارک از پس از اعالم نتایج نهائی آزمون کتبی  BMIقد و   گیری اندازه  تذکر:

 مصاحبه جمله  از استخدام مراحل ریاس ز انجام تست آمادگی وا ننماید،  احراز شرایط را  این داوطلب که  صورتی  در  و  گرفت خواهد

 .داشت نخواهد اعتراض حق و شد خواهد حذف

 کارت معافیت پزشکی از خدمت سربازی برای رشته نگهبانی مورد تایید نمی باشد. -

 

 

 ایثارگری: %25سهمیه  -1-4

 ی پذیرد: م  رعایت ساز و کار ذیل انجامکه  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران   21به استناد ماده  

 

)  ـ1 درصد  پنج  و  بیست  استخدامی  شامل  %25سهمیه  ایثارگران  و (  آزادگان  و   جانبازان،  همسر  شهدا،  فرزندان  و  همسر 

فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت، پدر  

مشمولین این بند مکلفند در شغل محل هایی که نوع سهمیه ایثارگر درج گردیده  ه  ک  و مادر و خواهر و برادر شهید می باشد

جهت بهره مندی از سهمیه مذکور در شغل محل های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند. درصورت عدم    .است

ول رشته های شغلی، سهمیه باقیمانده  جدتکمیل ظرفیت ایثارگران در سقف سهمیه تعریف شده در رشته محل های مندرج در  

 جهت تکمیل ظرفیت به سهمیه آزاد در صورت داشتن شرایط مندرج در مفاد آگهی اختصاص خواهد یافت. 

بکارگیری مشمولین سهمیه    -2 فرآیند جذب و  بر نمره مکتسبه    25در  اند عالوه  درصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده 

مع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود )براساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و  جااولویت مندرج در قانون  

                                                                                                                                        امور ایثارگران(.  

 

 

 اختصاصی: شرایط  -3
 

 

 :   سهمیه ها -4
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     ایثارگری: % 5همیه  س -2-4     

و همسر و فرزندان    حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها( به رزمندگان با سابقه  %5سهمیه استخدامی پنج درصد)  -1

آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت از طریق شرکت در آزمون و به 

  .اختصاص می یابدی  ترتیب نمره فضل

استخدامی    تبصره: سهمیه  از  اعم  ایثارگران  و  25استخدام  ماده  صددر  5درصد  ایثارگران 21)موضوع  به  رسانی  خدمات  قانون 

 پذیرد.قانون خدمات رسانی به ایثارگران انجام می 21دراین آزمون صرفاً ازطریق شرکت در آزمون و در رقابت با مشمولین ماده 

 پذیرش مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد.  -2

درصد الزامی نمی    25درصد ایثارگران تا سقف    25حدنصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه    سبک   -3

کسب حدنصاب    .باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند

 نمره امتحان در شغل مربو  الزامی می باشد. 

حداقل    انایثارگر  -4 استخدامی  سهمیه  از  مندی  بهره  ماده)  25متقاضی  موضوع  به  21درصد  رسانی  خدمات  جامع  قانون   )

سیستم   در  را  خود  اطالعات  ابتدا  است  الزم  مزبور،  سهمیه  از  مندی  بهره  و  نام  ثبت  برای  جامع    سجایاایثارگران  )سیستم 

بنیاد شهید   و توسط  نموده  ایثارگران( ثبت  یکپارچه  بنیاد مذکور  و  اطالعات  تایید  تایید گردد و درصورت عدم  ایثارگران  امور 

 مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند.  

 در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد.  درصد ایثارگران  5استفاده از سهمیه  -5

 *توجه مهم :      
 

درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر   5مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  ایثارگران،    %25  یه مشمولین سهم

سهمیه های مشخص شده براساس ضوابط مربوطه استفاده    هرداوطلب ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرفاً از یکی از

ایثارگران جهت استفاده از سهمیه های اختصاصی خود صرفاً باید    صد در   25نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه  

 را در لیست رشته های  شغلی مورد نیاز انتخاب نمایند.  مشاغل مشخص شده برای آنان 

 :عادی سهمیه معلولین 4-3

نجام کار در شغل مورد نظر  ا  سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و دارا بودن توانایی  سه درصد از

معرفی نامه   که از سازمان بهزیستی شهرستان  %3 دارای سهمیهو افراد  علوم پزشکی استان، به معلولین کدهبا تائید کمیسیون پزشکی دانش

 تعلق خواهد گرفت.  دارند 

استفاد  تبصره: از سهمیه سه درصد معلولین  یا  و  باشند  معلولیت می  دارای  افرادی که  کننده  کلیه  پذیرفته شدن    می  در  در صورت 

بر حسب رشته شغل مورد نظر   به منظور توانایی انجام کار   می بایست در زمان بررسی مدارک گواهی طب کار  ،مرحله اول آزمون

  تهیه و ارائه نمایند. از مراکز دولتی مورد تایید دانشکده بهبهان را 

 مراجع صادر کننده تائیدیه ایثارگران: 

 :  زمندگانر سهمیه الف(

سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه    براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح،   ـ 1

 ند: باشبه شرح زیر می 3139/ 1/7در نیروهای مسلح از تاریخ 

با    صرفاً  نداجا(  نهاجا/  داجا/پ  /نزاجا)  نهگا چهار  نیروهای  و  آجا   ستاد  سطح  در  جبهه  گواهی   ایران  اسالمی  جمهوری   ارتش   در  تالف  

 .امضای معاون نیروی انسانی نیروها
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ندسا/ هوافضا/   ت  ب )نزسا/  گانه  نیروهای پنج   / اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه  انقالب  پاسداران    نیروی قدس/   در سپاه 

با امضای فرمانده سپاه استان )گواهی سایر    استانی صرفاًی  سازمان بسیج( با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه ها

 . رده ها پذیرفته نیست(

با امضای معاون نیروی انسانی وزارت    گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً  (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ودجا )در    ت  پ

 ور.مذک

 ا.با امضای معاون نیروی انسانی ناج ه به صورت متمرکز صرفاً بهگواهی ج(  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  )در ناجا  ت ت

 .قابل قبول خواهد بود   5/۷13۶/ 2۷تا تاریخ    31/۶/۹135گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی  

 در وزارت جهاد کشاورزی با امضای معاونت توسعه مدیریت و منابع در مورد جهادگران.  -و

 2ـ نیروهای  ف عال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان  نمیشوند.

 .آوا سالمت باشد کار آفرینان   و یا موسسهعلوم پزشکی بهبهان مخاطب گواهی ایثارگری می بایست دانشکده  تبصره:

 :برای کلیه رشته شغل ها شرایط بومی-4-4

قانون   44سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده    07/27/3144مورخ    164433  با توجه به بخشنامه شماره

مصوب   کشوری  اس  36/26/3144مدیریت خدمات  شورای  مکتسبه  المیمجلس  نمره  علمی  ،  بجز شهرستان  آزمون  بومی  داوطلبان 

 . عمل قرار می گیرد الکم ه و یک و چهاردهم محاسب بتهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضری

 شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای اشتغال یکی باشد.  الف(

 تذکر: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد. 

 ا را داشته باشد. قاضسال سابقه سکونت در محل شهرستان مورد ت 10داوطلب باید   ب(

استشهاد محلی    فرم پیوستی   سال سکونت با ارائه  10استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل  

 ممهور به مهر نیروی انتظامی خواهد بود. 

ستان محل تولد،  شهربا توجه به تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص تذکر: 

 مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش  تبصره:  

ه شر  ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن  ت بسال سکون  10تمام یا قسمتی از سابقه    شهرستان مربوطه می تواند به عنوان

 بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرد.

 سهمیه آزاد:  -5-4

شرکت کننده در صورت برخورداری از  آزاد  به داوطلبان    ذکر شدهکلیه سهمیه باقیمانده مجوز پس از کسر سهمیه های استخدامی    -

 کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت.  و  شرایط مندرج در آگهی 
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 موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن اضافه خواهد شد:

فرزندان جانبازان  الف( فرزندان شهدا،  آزادگان،  باالتر  جانبازان،  و  و پنج درصد  و اسارت    آزادگان یک سال فرزندانو    بیست 

 ، از شر  حداکثر سن معاف می باشند. تر باال

 سال. 5افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر( تا میزان  ب(

 ( مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان.پ

مشمولین    (ت و    25سایر  شده        5درصد  اعالم  های  سن  حداکثر  رعایت  به  مکلف  آزمون،  در  نام  ثبت  صورت  در         درصد 

 می باشند، در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف می شوند.

 سال می باشد. 5در هر حال حداکثر داوطلب به سن موارد ب و پ مجموع سنوات ارفاقی   تبصره:

 

 
سایت    آدرس  نسبت به ثبت نام الکترونیکی به  28/11/1400  لغایت   18/11/1400  تاریخ  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از  -1-6

   اقدام نمایند. http://avasalamat.org   کارآفرینان آواسالمتغیر تجاری موسسه 

و کد   -2-6 پرونده  و دریافت شماره  تکمیل کلیه مراحل  به  نام منو   فرم    ثبت  نهایی  تایید  از  باشد و پس  از سیستم می  پیگیری 

 هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد. ، اطالعات آن به  اینترنتی توسط داوطلب

 شود.داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی  به ثبت نام ناقص ترتیب اثر  -3-6

آگهی ثبت نام    صورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفاد ه  آزمون صراحتا و ب  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت در   -4-6

 ونه اعتراضی نخواهد داشت. حق هیچگ ده است ونمو

های مربوطه دقت الزم را به    لذا افراد در تکمیل فرم  .امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد  ، ثبت نام و تایید نهاییپایان  بعد از    -5-6

 عمل آورند. 

 

 

 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانهورود به  -1-7

 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها. -2-7

 داوطلب. توسط  شده وارد اطالعات  به توجه با نهایی  تاییدیه  -3-7

 .  باشد زیر مندرج در  توضیحات  با متناسب بایستی  که  3*4یک قطعه عکس  و آپلود اسکن -4-7

 شتاب. ل به شبکهرت های بانکی متصریق کاط ازال (ری1.200.000)لغ پرداخت اینترنتی به مب  -5-7

 .پیگیری کد  و پرونده شماره دریافت  -6-7
 

 داوطلب نحوه تهیه فایل تصویر:  
 

 : مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند را  فایل مربو  به عکس خود

 تمام رخ  3*4عکس  -1

7-  : ثبت نام ومدارك موردنیاز   نحوه 

 

 

 : مهلت ثبت نام -6

 

 شرایط معافیت  سنی :  -5

 

http://avasalamat.org/
http://avasalamat.org/
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    GrayScale)سیاه و سفید(   256به صورت  -2

 سل پیک 300* 400کثر حدا پیکسل و 200* 300ت ابعاد : حداقل 3

 dpi100درجه وضوح :   -4

   JPGفرمت ذخیره :  -5

 کیلو بایت 150حداکثر  :حجم فایل  -6

 سال جاری تهیه شده باشد.  در  عکسی تمام رخ بوده و  -7

 . باشد 3*4و عکس باید  و فاقد هر گونه حاشیه زائد تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -8

 سها الزامی می باشد. سالمی در کلیه عکرعایت پوشش ا -9

 تبصره: در صورت عدم ارسال عکس طبق شرایط ذکر شده امکان صدور کارت ورود به جلسه میسر نخواهد بود.

 

 
 

به جلسه  توزیع کارت  تاریخ  -1-8 و کارآفرینان آوا سالمت  غیر تجاری  از طریق سایت رسمی موسسه    صرفا  و نحوه توزیع آن  ورود 

 اهد شد. اطالع رسانی خوک ارسال پیام 

و به صورت ارسال    آوا سالمت   کارآفرینانتاریخ برگزاری آزمون با توجه به شرایط جاری کشور از طریق سایت رسمی موسسه    -2-8

  به نشانی    بصورت روزانه وب سایت موسسه  می بایست  داوطلبان  اطالع رسانی خواهد شد.(   پیامک به شماره همراه ثبت شده داوطلبان

(avasalamat.orgwww. )    از آگاهی  جهت  هاآخرین  را  آزمون  اطالعیه  این  این    نمایند.  مشاهدهی  در  دارد  ضرورت  داوطلبان 

 توجه نمایند. 8-12خصوص به مفاد بند 

 

 

 

 ی:مواد امتحان  -1-۹

در نظر گرفته شده که در حوزه دروس زیر    شغل ها   و برای کلیه رشته می باشد    1سوال و دارای ضریب    60به تعداد  دروس عمومی   

 : می باشد

و    وری اطالعات، ریاضی، هوش و استعداد ویژهاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فنزبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی، اطالعات سیا 

 زبان انگلیسی.

اختصاصی  تعداد    دروس  و دارای ضریب    60به  باشد  2سوال  به  می    مکانیسین،   کمک پرستاری،  رشته شغل های  و صرفا مربو  

 . و بر اساس دروس اختصاصی هر رشته شغل خواهد بود( کاردان -تکنسین )  تاسیسات

 

 

 کلیات: 

 بود. اعمال سهمیه ها( و مصاحبه تخصصی خواهد نحوه پذیرش داوطلبان براساس آزمون کتبی ) پس از  :الف 

 به نمره مصاحبه اختصاص می یابد. درصد  30ن کتبی و درصد نمره کل به آزمو  70:  ب

 می باشد. همان رشته شغل  آزمون کتبی نفر اول  3 نمرهمیانگین  درصد  50کسب هر رشته شغل  نصاب نمره آزمون  حد :ج 

 : ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -8

 

 آزمون :  و منابع مواد -9

 

 :  جهنحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتی -10

 

http://www.avasalamat.org/
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نیاز    :1  تبصره مورد  نیروهای  تامین  عدم  ذکر شده،  در صورت  آزمونتا سقف  اصل ضدانشکده    کمیته  رعایت  با  است  رورت  مجاز 

   تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد.حد نصاب   نمرهبا صالحیت،  گزینش افراد

نصاب معاف می باشند و انتخاب این افراد بر اساس نمره برتر   ایثارگری از شر  تعیین حد  %25افراد شرکت کننده سهمیه  :  2تبصره  

 دازند.و در بین خود به رقابت می پر

پس از تایید  برابر ظرفیت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک  سه  مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا    افراد مجاز  فهرست  :  پ

 اعالم می گردد.وب سایت موسسه  از طریق کده دانش

منو   رک  مدا  دریافت  نهاییتایید  و  صورت می پذیرد    موسسه آوا سالمت  الکترونیکی ارسال مدارک صرفا از طریق سامانه  :3تبصره

 می باشد. از سامانه کد پیگیری  ارائهبه 

در صورت عدم ارسال در زمان مورد نظر نام داوطلب از  .  روز کاری در نظر گرفته شده است10: بازه زمانی ارسال مدارک  4تبصره

 ادامه مراحل حذف می گردد. 

یر اینصورت داوطلب حق ادامه فرآیند جذب را  ی می باشد و در غشر  ورود به هریک از مراحل فوق، عبور از مرحله قبل   :5تبصره

 نخواهد داشت.

 

 

 اعالم خواهد شد. سایت رسمی موسسه کارآفرینان آواسالمتاز طریق  کدهپس از اعالم دانش مصاحبه تاریخ  -1-11

)مربو  به   آمد.به به عمل خواهد  مصاح  ظرفیت پذیرش،    برابر  سه   میزانمرحله اول پس از تایید مدارک به    افراد مجاز از    -2-11

 .رشته شغل های دارای مصاحبه(

 

 
 

  تساوی   صورت  در   . و رعایت سهمیه در هر مرحله از آزمون مالک عمل است  ماخوذه  نمره  باالترین   ترتیب  به   داوطلبان  انتخاب   -1-12

 تعیین کننده خواهد بود.  طبق شرایط احرازآخرین مدرک تحصیلی  معدل نمره
 

  ه کددانش  گزینش   هسته طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به    نهایی  و اسامی   نتایج پس از اعالم  موظفند    فته شدگان پذیر   -2-12

پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای  برای تکمیل 

 وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

 باشد.می برترصورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره  کارگیری نیروها بهب -3-12

مدارک    -4-12 اینکه  به  در  ازمتقاضیان پس  باتوجه  داوطلبان  نمرات  و  تعیین  بررسی    آزمون عمومی  موسسه  توسط  تخصصی 

مغایر   ، خواهد شد داوطلبان  مدارک  که  ب لذا درصورتی  آگهی  دراین  مندرج  ا در  ،اشدبا شرایط  آزمون،هرمرحله  نتایج،  ز   اعالم 

داوطلب  سلب خواهد شد و  ادامه مراحل از داوطلب  اولویت یا سهمیه مربوطه   حتی درصورت پذیرش نهایی، مصاحبه استخدامی و

ولیه  تطبیق ا  گردد و می  از مراجع ذی ربط استعالم  افراد تایید شده  ضمنا درصورت نیاز مدارک    . حق هیچ گونه اعتراضی ندارد

 اصالت مدارک نخواهد بود. ک قطعی برانجام شده مال
 

این    -5-12 به  توجه  بررسی مدارک( با  برای  افراد  اولیه )معرفی  نتیجه  اعالم  اظهاری( که  نامی )خود  ثبت   براساس اطالعات 

قانونی  سهمیهاعمال  داوطلبان و   ییر  هرگونه تغ  د بود واین خود اظهاری در صورت تایید مالک عمل خواهگیرد و  می  انجامهای 

 :  تخصصی مصاحبه -11

 

 :  تذکرات  -12
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 اینستاگرام صفحه

کل فرآیند اعالم    به دلیل اینکه(  مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردددراطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره

فرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر    ست ورود اطالعات مذکور درا  لذا الزم  .میسر نیست  ،)سازدنتیجه را با اختالل مواجه می

هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه   چون امکان اصالح اطالعات در .  صداقت صورت گیرد  گیرد( با دقت و رکافی نت صورت می  د

 داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  باشد وامکانپذیر نمی
 

 هلتم به صورت ناقص در  متن آگهی و یا ارائه مدارک    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در   -۶-12

اعالم نتیجه و  زمان  نماید با مستنداتی که در  تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب درزمان ثبت نام اعالم می

بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل آزمون )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی  

محرز شود داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است به ورت پذیرش نهایی(  درص

فاقد شرایط مندرج درآگهی   بعدی    باشدامتیاز مربوطه محروم و چنانچه  انجام مراحل  انعقاد  حتی  و    دگردمی  محروم  از  درصورت 

 داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. در این صورت شد خواهد و و بالاثر ، قرارداد مربوطه لغکاری قرارداد

یا    -12-۷ ارسال مدارک و  برای  بینی شده  از طریق   ، گزینش  و  مراحل مانند مصاحبهسایر  زمان پیش  طبق اطالعیه های مشخص شده 

نخواهد زمان اقدام نمایند مورد پذیرش  فراد خارج از این  و در صورتی که ا   اعالم می گردد به شماره داوطلب حین ثبت نام  سایت و یا پیامک  

 .بود

به نشانی   -12-8 آوا سالمت  پایگاه اطالع رسانی  از طریق  www.avasalamat.org هرگونه اطالع رسانی در خصوص مراحل فراخوان 

   در بارکدهای زیر درج گردیده است انجام خواهد شد.  که نشانی آن و درگاه های فضای مجازی  50004342سامانه پیامکی

اعالم عدم اطالع از مراحل  مسئولیت    داوطلب می بایست کلیه مراحل آزمون را از طریق مسیرهای اعالم شده پیگیری نماید. 

 می باشد.لب  عهده داوط  ربشده  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 :مهم  نکته

ن  ثبت  فرم  در  متقاضی  اظهارات  اینترنتیکلیه  از   ام  کتبی  آزمون  نتیجه  اعالم  از  پس  الزم  مدارک  و  میشود  صحت  بر  حمل 

دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب باالترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر   برگزیدگان

حان متقاضی در هر مرحله که باشد ت نام و امتاینصورت ثب  که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد. در غیر   است

کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی 

 .مسترد نخواهد شد

 
 
 

 

 کانال تلگرام 
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 بسمه تعالی 

 »فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون پذیرش نیروی شرکتی «

 

............ فرزند....................... کدملی.............................. از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان ...........اینجانب..

 بهبهان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.
 با تشکر               

                                                                                                                                                                                                                     

  امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                                               
 

اینجانب امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایم که نامبرده باال در حال حاضر در )روستای . . . . . . . . . . . . . ( بخش  

 ساکن بوده و مدت ............ سال و ........... ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است........... ................       شهرستان ....

 

 انگشت اینجانب ......................... به کدملی ................................ صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر 

 

 ه کد ملی ................................  صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر انگشت......... باینجانب ................

 

 ثر انگشتاینجانب ......................... به کد ملی ................................  صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و ا

 

 انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل ( تکمیل گردد.توسط نیروی این قسمت 

 

 موارد فوق مورد تایید این ................................................. می باشد. 
 ءامضا –محل مهر                                                                                                       

  پاسگاه یا کالنتری محل                                                                                                                                                 

 تذکرات مهم: 

پذیرش به لحاظ ساکن  از اولویت  .تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان بهبهان که متقاضی استفاده1

 بودن حداقل ده سال سکونت می باشند ، الزامی است . 

.داوطلبان بومی شهرستان، که دارای سوابق تحصیلی در مقطع ابتدایی، راهنمایی و با دبیرستان در شهرستان  مورد  2

ا توانند  اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می  تایید  با  باشند،  اتقاضا  برای  از  ز آن  یا قسمتی  حراز تمام و 

آنان در   برای احراز سکونت فعلی  تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم  سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد 

 شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

از  از یک بخش  . چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا در بیش3

 شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاه کند. 

. این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستان بهبهان که در آزمون پذیرش  4

 نیروی شرکتی می باشد.


