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 فراخوان جذب و بکارگیری نیروهای شرکتی مورد نیاز

 مراغهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  کدهدانش

 از طریق موسسه کارآفرینان آوا سالمت
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 «  بسمه تعالی»

 

 راهنمای فراخوان

 

                                                         
 

                                               

 

 

 
 

افراد واجد شرایط طبق مفاد این آگهی را در مشاغل زیر از طریق  نظردارد درآوا سالمت  کارآفرینان موسسه      

تخصصی(، مصاحبه و طی مراحل گزینشی به صورت شرکتی براي خدمت در  )عمومی و برگزاري آزمون کتبی

 زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کارگیري نماید:واحدهاي 

 نفر 8   ـ کمک پرستار

 نفر 2   ـ منشی بخش

 نفر 1  ـ کارشناس تاسیسات

 

 قابل توجه داوطلبان گرامی

 انجام http://avasalamat.orgآدرس:  به اینترنتی پایگاه ازطریق منحصراً الکترونیکی، بصورت آزمون نام ثبت   

اطالعات  کسب براي داوطلبان و بوده موجود اینترنتی پایگاه در فرم تکمیل نحوه جامع راهنماي ضمناً شود، می

 نمایند. مراجعه مربوطه راهنماي به توانند می بیشتر

 پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه انجام به منوط نهایی نام وثبت شده طراحی اي مرحله چند صورت به نام ثبت  

 راهنمایی ارائه منظور به صرفاً درآگهی، شده درج نویس پیش فرم است ذکر به الزم. باشد می سیستم از وکد رهگیري

 میباشد. اینترنتی پایگاه به مراجعه از قبل نام، ثبت اطالعاتی اقالم و تهیه به داوطلب

عضو  بانکی هاي کارت از استفاده با است الزم داوطلبان شود، می انجام اینترنتی صورت به نام ثبت هزینه پرداخت -

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

 «فایل تصویر داوطلبتهیه  نحوه» بخش در مندرج توضیحات طبق را خود عکس اسکن پایگاه، به ازمراجعه قبل  -

 تهیه نمایید. آگهی این

معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، و اتمام  تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،، محاسبه سنمالک عمل براي  -

 باشد. دوره یک ساله کمک پرستاري آخرین روز ثبت نام می
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 جدول رشته های شغلی مورد نیاز
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1 
منشی 

 بخش
 دانشکده علوم پزشکی  مراغه 

سال و 22حداقل 

سال ) تا 03حداکثر 

آخرین روز مهلت 

ثبت نام(  مدت 

خدمت نظام وطیفه  

و مدت طرح  نیروی 

انسانی به حداکثر 

سن  ا ضافه خواهد 

 شد.

 زن و مرد 2

دارندگان مدرک تحصیلی 

در رشته فناوری کارشناسی 

اطالعات سالمت )مدارک 

 پزشکی(

ومی باولویت با   

 شهرستان مراغه

2 
کارشناس 

 تاسیسات
 دانشکده علوم پزشکی  مراغه 

سال  22حداقل سن 

) تا   03وحداکثر 

آخرین روز مهلت 

ثبت نام(   مدت 

خدمت نظام وطیفه 

 به حداکثر سن 

 ا ضافه خواهد شد.

 مرد 1

داشتن مدرک تحصیلی 

کارشناسی یا کارشناسی 

ارشد یا دکتری در یکی از 

رشته های تحصیلی 

تاسیسات  ) کلیه گرایشها(، 

 مهندسی مکانیک

) تاسیسات حرارتی و  

 برودتی، تاسیسات ( 

سال  0افرادی که 

بیمه پردازی در 

رشته و فعالیت 

مرتبط با یک 

سازمان و یا شرکت 

معتبررا داشته 

باشند در الویت 

بیمه  خواهندبود. به

خویش فرما ترتیب 

اثر داده تخواهد 

 شد.

3 
کمک 

 پرستار
 دانشکده علوم پزشکی  مراغه 

سال  18حداقل سن 

سال 03و حداکثر

 تمام 

8 
چهار نفر زن و 

 چهار نفر مرد

داشتن مدرک تحصیلی 

دیپلم و دوره یکساله کمک 

 پرستاری

دارندگان مدارک باالتر از 

دیپلم نیز می توانند در 

ازمون شرکت نمایند ولی 

قرارداد با مدرک دیپلم 

 منعقد خواهد شد 

صرفآ بومی 

 شهرستان مراغه
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 داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران. (1-1

 شناخته شده درقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان  (1-2

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. (1-3

 خدمت )ویژه برادران( از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن (1-4

به تایید مراکز طب  شوند توانایی براي انجام کاري که به خدمت گرفته  می روانی و داشتن سالمت جسمانی و (1-5

 کار

 روانگردان. موادمخدر و ،اعتیاد به دخانیات نداشتن (1-6

 سابقه محکومیت جزایی موثرنداشتن  (1-7

 دولتی موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن (1-8

 شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادي جمله از نباید داوطلبان (1-9

 باشند

 بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههاي سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین نباید از داوطلبان (1-11

 .باشند دانشکده  یا نیروي شرکتی  وآنها  خدمت

 

 

 

 

 شرایط سنی:

 اختصاصیبا توجه به مندرجات جدول شرایط ـ 

 به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.براي رشته شغلی کارشناس تاسیسات  . مدت خدمت نظام وظیفه1تبصره 

 .شوند نمی 1تبصره باشند، مشمول  : افرادي که داراي معافیت می 2 تبصره

 تذکر : ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد. 

 

 تحصیالت:

 مندرجات جدول شرایط اختصاصیبا توجه به ـ 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومی:  ـ 6

 :داوطلبان شرایط اختصاصیـ 2
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. 

نسبت به ثبت نام الکترونیکی    17/11/96 لغایت   31/11/96 شنبه متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند ازروز -1/3

 اقدام نمایند. http://avasalamat.org:   به آدرس اینترنتی 

 به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد  -2/3

 نمی شود.

 سسه اعالم خواهد شد.مو پورتالآزمون و مصاحبه از طریق  زمان برگزاري –3/3

 

 

 

متعاقباً http://avasalamat.org :   الکترونیکی سایتاز طریق  کارت ورود به جلسه آزمون، زمان دریافت  -

محل برگزاري امتحان در کارت ورود به جلسه به اطالع داوطلبان و . همچنین زمان  برگزاري آزمون خواهد شد اعالم

 خواهد رسید.

جلسه آزمون الزامی  جهت ورود بهو کارت ورود به جلسه همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی  تذکرمهم:

 ورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد. باشد درغیر این صورت از می

 

 

 

سوال  45 سوال عمومی  و 91شرکت کنندگان، آزمون کتبی ) شامل  هاي جهت سنجش توانمنديکلیات :  -1/3

 آزمون داراي نمره منفی نخواهد بود.ضمناً  .برگزار خواهد شدکلیه رشته ها براي تخصصی ( 

 سواالت عمومی:  -2/3

 اسالمی.معارف 

 .ادبیات فارسیزبان و 

 .عمومی -انگلیسیزبان 

 اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون .

 (پرستاريکمک غیراز رشته ) ریاضی و امار مقدماتی

 (پرستاريکمک )غیراز رشته فناوري اطالعات 

باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان  هاي دینی از پاسخگوئی به سواالت معارف اسالمی معاف می اقلیت تبصره :

 شود. توزیع می

 .خواهد بود هر یک از رشته هامرتبط با تخصصی تخصصی شامل سواالت  آزمون سواالت تخصصی : -2/3

 

 

ثبت نام:ـ 9  مهلت 

 

امتحان :ـ 5  مواد 

 

 زمان ومحل توزیع کارت:ـ 4
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 .دو برابر ظرفیت اعالم خواهد شد تا اولاسامی در مرحله کلیات :  -1/6

 مصاحبه به عمل خواهد آمد. ،قبول شدگان مرحله اولاز  مصاحبه: -2/6

 نحوه محاسبه نمرات آزمون کتبی و مصاحبه:-0/6

پس از انجام مصاحبه نسبت  انجام مصاحبه معرفی خواهند شد.جهت دو برابر ظرفیت هر رشته به ترتیب نمره برتر    

برابر مورد نیاز )اصلی و ذخیره( اقدام و لیست افراد پذیرفته شده، به هسته گزینش دانشگاه معرفی  5/1به انتخاب 

 مصاحبه از طریق دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مراغه از طریق موسسه وخواهد شد. ضمناً آزمون 

 د آمد.به عمل خواه با نظارت موسسه

 % به مصاحبه اختصاص داده خواهد شد.21% از کل امتیازات به آزمون علمی و 81 :1 نکته

پنجاه نمره در نظر گرفته شده است. این حد نصاب عبارتست از حد نصاب کسب زمون آ براي قبولی در این :2 نکته

 اند. کردهنمره را کسب باالترین که سه نفر آزمون کتبی  اتِنمر درصد میانگینِ

 

 

 

 

 ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام می گیرد:

  http://avasalamat.orgورود به پایگاه اینترنتی به آدرس:  -1

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

 .داوطلب توسط واردشده اطالعات به باتوجه نهایی تاییدیه -3

 . مندرج در صفحه بعد باشد توضیحات با متناسب بایستی که 3*4اسکن یک قطعه عکس  -4

 ریال ازطریق کارت هاي بانکی متصل به شبکه ي شتاب 511.111رداخت اینترنتی به مبلغ پ -5

 .رهگیري کد و پرونده شماره دریافت -6

 

 

کد رهگیری از سیستم می باشد و پس از تایید شماره پرونده و تذکر مهم : ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت 

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

 

شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی  ثبت نام و تکمیلداوطلب با 

 نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.در آزمون شرکت 

ثبت نام ومدارك موردنیاز :ـ 7  نحوه 

 

 

 : ـ مراحل آزمون1
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 نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب : 

 قبل داوطلبان است الزم باشد، بنابراین می داوطلب تصویرفرد فایل نام، ثبت براي الزم اطالعاتی ازاقالم یکی  

 نمایند: تهیه ذیل شرایط خودرا مطابق عکس به مربوط ، فایل الکترونیکی نام ثبت اینترنتی پایگاه به ازمراجعه

و با درجه وضوح   gray scale)سیاه و سفید(  256و به صورت  3*4فایل مربوطه الزم است با اسکن عکس  -1

dpi111 )باشد.)عکس تمام رخ 

 باشد.  JPGعکس اسکن شده فقط باید با فرمت  -2

 کیلوبایت باشد. 151حجم فایل ارسالی باید حداکثر  -3

 پیکسل باشد. 311*411و حداکثر  211*311اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  -4

 تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. -5

 حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. عکس خواهران باید با -6

 حاشیه هاي عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. -7

باشد و داوطلبان الزم  )کارت ملی، شناسنامه و...( قابل قبول نمی اسکن عکس از روي کارت هاي شناسایی تذکر:

 است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.

وجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، به مشکالت به  با توجه تذکر مهم:

گردد  شود، رخ داده است، تاکید می که این موضوع اکثرا براي داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می

نمایید تا اشتباها عکس داوطلب نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت  عالوه بر کنترل اطالعات ثبت

دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به 

 عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 

 

 

 

روز کاري  5مؤظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت شوند  اعالم می ظرفیت برابر 2 تا که اسامی آنها داوطلبانی   

 ارائه و حضوراًگردید  اعالم خواهد به آدرسی که متعاقباً موسسهبه نماینده  به همراه اصل مدارک ،نتایجپس از اعالم 

 :رسید دریافت نمایند

 تصویر کارت ملیو اصل ـ 

 تصویرتمام صفحات شناسنامه  واصل ـ 

 تا آخرین روز ثبت نام ویژه برادران(ام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )تصویرکارت پایان خدمت نظ واصل ـ 

  )با توجه به نوع بومی بودن مندرج در بخش تذکرات( تصویرمدارک دال بر بومی بودن واصل ـ 

 آگهی حسب ضرورت سایر مدارک طبق مفاد تصویر واصل ـ 

 

 

 

: ـ 8 از قبولی درآزمون   مدارك موردنیاز پس 

: 
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 ظرفیت رعایت با شغلی رشته هر در و مصاحبه آزمون در ماخوذه کل نمره باالترین ترتیب به داوطلبان انتخاب -1/9

 ظرفیت تعداد بر مازاد و یکسان شغلی رشته یک در داوطلب دو کل نمره که مواردي در. باشد می بینی شده پیش

 عمومی آزمون نمره و (رشته کمک پرستاري خصوص در ) تخصصی آزمون نمره ابتدا آگهی باشد، در شده اعالم

معدل  فوق، توانمندیهاي آزمون نمره بودن برابر صورت در .بود خواهد انتخاب مالک (ها سایر رشته )درخصوص

 گرفت. خواهد قرار عمل مالک آخرین مقطع تحصیلی،

 

 شرایط بومی:-2/9

)هر چند که نمره افراد غیر  صورت کسب نمره حد نصاب در اولویت خواهند بوددر افراد بومی شهرستان مراغه    

بومی باالتر از انها باشد و تنها در صورتیکه داوطلبان بومی نتوانند نمره حد نصاب را کسب نمایند و ظرفیت رشته 

 پذیرفته خواهند شد(و سپس سایر نقاط  شرقی استان آذربایجان شغلی تکمیل نشود افراد بومی

 فردي است که واجد یکی از شرایط زیر باشد : شهرستان مراغه داوطلب بومی : 1تبصره

 باشد. شهر مراغه متقاضیمحل تولد  -الف

 باشد.گذرانده  را در مراغهدر مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه  تحصیلیسال  چهارحداقل  -ب

افراد بومی  ها سایر رشتهدر  جذب خواهند شد. مراغه شهرستان شغلی کمک پرستاري صرفا داوطلبیندر رشته -ج

 .استان در صورت کسب نمره حدنصاب و خالی ماندن ظرفیت جذب خواهند شد

 شرقی فردي است که واجد یکی از شرایط زیر باشد : : داوطلب بومی استان آذربایجان 2تبصره

 شرقی باشد. محل تولد وي در استان آذربایجان -الف

 شرقی گذرانده باشد. حصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه را در استان آذربایجانحداقل چهار سال ت -ب

 . باشد می نام ثبت زمان در کشوري تقسیمات بودن، بومی تعیین براي شهرستان و استانی مبناي: 1  تذکر

 اعالمی نتایج اولیه، فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بومی، شرایط مشمول داوطلبان کلیه: 2 تذکر

 خواهد اعالم متعاقباً که مدارک بررسی زمان در نیاز مورد مدارک سایر همراه به را بومی بودن مدارک و مستندات

 نمایند. ارائه شد،

 

 ایثارگری:سهمیه  -0/9

لذا پذیرش با همکاري بنیاد شهید و امور جانبازان اعمال شده است .  که سهمیه ایثارگران قبال استقابل ذکر   

 .بصورت ازاد میباشد

 تذکر مهم :

 ودر بود خواهد داوطلب برعهده آگهی درمتن شده اعالم وشرایط ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4/9

 شرایط فاقد یا داده خالف اطالعات داوطلب که شود و بعد از آن محرز جذب و امتحان نام، ثبت مراحل از هر مرحله

 تذکرات:  -3

 



 8 ( 71متری سعادت آباد ،خیابان شب بوی شرقی پالک  42موسسه کارآفرینان آوا سالمت )تهران ،خیابان 

 

 مزبور قرارداد انعقاد قرارداد، صورت در حتی شد، خواهد محروم بعدي مراحل انجام از داوطلب است آگهی در مندرج

 گردد. می بالاثر و لغو

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش  -5/9

براي تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و  کدهدانش

 .کردبجاي وي به گزینش معرفی خواهد را افراد ذخیره  موسسه

قرارداد با این موسسه و براساس مقررات مندرج درقانون کار به  باتوجه به اینکه پذیرفته شدگان ازطریق عقد -6/9

یري خواهند شد لذا درصورت پذیرفته شدن، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه هیچگونه کارگ

ه شدگان نخواهد داشت و ب پذیرفته یتتبدیل وضع یا جذب و به کارگیري و تعهدي مبنی بر عقد قرارداد مستقیم،

 . خواهد بودرشته شغلی مورد تقاضا  در کارگیري صرفاً

 

خواهد بود  :http://avasalamat.orgبه آدرساز طریق سایت اینترنتی  آزمون رسانی درخصوص رگونه اطالعه

 داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد. و

 

 

 

 


