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 راهنمای فراخوان
 

 

 
 

 

د موور  /3110/209و  2/11/95د موور  /6246/209شماره  موسسه کارآفرینان  آوا سالمت در نظر دارد در راستای مجوزهای

شوتیاانی و پتأمین نیروهای خدماتی و جهت  بهداشت درمان و آموزش پزشکیارت معاونت توسعه مدیریت و منابع وز 27/4/96

، دان، نهاونودفوریتهای پزشکی در بیمارستانهای جدیداالحداث و توسعه یافته دانشگاه علوم پزشکی همودان )شهرسوتانهای همو

ومی و تخصصوی و هوای عموتاوی ودر حیهوهک ، از  افراد واجد شرایط را از طریق امتحوان نفر 111تعداد اسدآباد، بهار و رزن( 

 مصاحاه عملی  به صورت شرکتی پذیرش نماید. 

 

 

 

  گرامي داوطلبان توجه قابل

 

  http://avasalamat.org :آدرس بوه اینترنتوی پایگواه ازطریوق " منحصرا الکترونیکی، بصورت استخدامی آزمون نام ثات

 اطالعوات کسب برای داوطلاان و بوده موجود فرم در پایگاه اینترنتی تکمیل نحوه جامع راهنمای " ضمنا شود، می انجام

 .نمایند مربوطه مراجعه راهنمای توانند به می بیشتر

 و رونودهشوماره پ و دریافوت مراحول کلیوه انجام به منوط نهایی نام وثات شده طراحی ای چندمرحله صورت به نام ثات

 به اهنماییر ارائه به منظور " صرفا درآگهی، شده درج نویس پیش فرم است ذکر به الزم. باشد می سیستم از کدرهگیری

 .باشدمی اینترنتی پایگاه به مراجعه از قال نام ثات اطالعاتی اقالم وتهیه داوطلب
 

عضوو  رتهوای بوانکیپرداخت هزینه ثات نام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلاان الزم است با استفاده از کا :1تذکر

 ایند.شاکه شتاب  که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد  نسات به خرید کارت اعتااری ثات نام اقدام نم
 

تهیوه   ایون آگهوی نوام ثات نحوه بخش در مندرج وضیحاتت طاق را عکس خود اسکن پایگاه، به ازمراجعه قال  :2تذکر

 نمایید

 

 

 

 

 

 

 
 

http://avasalamat.orgا/
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 جدول رشته های شغلي مورد نیاز
 

 شهرستان نهاوند
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 مرد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته حسابداری کارشناس 5 حسابدار

 مرد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي  دیپلم کامل متوسطه دیپلم 16 خدمتگزار

 دیپلم 3 راننده
       دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه و گواهينامه رانندگي

 B2    )یا )پایه دوم 
 مرد

 مرد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه دیپلم 2 تلفنچي

 مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته حسابداری کاردان 2 کارپرداز

 کارشناس 2 کارگزین
            دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در یکي از رشته های مدیریت

 ( دولتي، بازرگاني( و اقتصاد ) نظری ، بازرگاني)
 مرد / زن

 مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته حسابداری کاردان 1 انباردار

 دیپلم 2 فضای سبز
 فني و حرفه ای وکاردانش در رشته های  دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم

 گروه زراعي و امور باغي
 مرد

متصدی اموردفتری و 

 ماشين نویس
 دیپلم 2

دیپلم  در شاخه فني و حرفه ای وکار دانش  دارا بودن مدرك تحصيلي 

 رشته امور اداری
 زن

 مرد داربودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مهندسي برق  ) قدرت( کارشناس 1 هندس برقم

 مرد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه دیپلم 9 منشي بخش

 دیپلم 1 کارگرفني  تاسيسات
دیپلم در شاخه  فني و حرفه ای وکاردانش  داربودن مدرك تحصيلي

 نصب و سرویس آسانسور(-الکتروتکنيک-)رشته تاسيسات
 مرد

کارشناس فناوری اطالعات  

 سالمت
 کارشناس 2

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مدارك پزشکي ،فناوری 

 اطالعات سالمت
 مرد / زن

 دیپلم 4 نگهبان
 174کامل متوسطه ، حداقل قد دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم 

 سال . 30سانتيمتر ، نداشتن معافيت پزشکي ، سن زیر
 مرد

 52 جمع کل
 
 

 

 

 بهار شهرستان

 جنسیت رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 کاردان 1 انبار دار دارو
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم حسابداری)افرادی که دارای گواهينامه 

 مراجع ذیصالح هستند در اولویت بکارگيری قرار مي گيرند ( تکنسين داروئي  از
 مرد

 مرد/زن دارا بودن مدرك ليسانس در رشته حسابداری کارشناس 1 حسابدار

 مرد/زن دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم متوسطه دیپلم 3 خدمتگزار

 کارشناس 2 کارشناس پذیرش و مدارك پزشکي
فناوری اطالعات -رشته مدارك پزشکي دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  در 

 سالمت
 مرد/زن

 7 کل جمع
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 بعثت درماني آموزشي مرکز

 جنسیت رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 مرد/زن دارا بودن دیپلم کامل متوسطه ودارابودن گواهينامه کمک پرستاری از مراجع ذیصالح دیپلم 10 بيماربر

 مهندس برق

 
 مرد داربودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مهندسي برق  ) قدرت( کارشناس 1

 دیپلم 4 کارگرفني  تاسيسات
نصب -الکتروتکنيک-داربودن مدرك تحصيلي در شته های فني و حرفه ای وکاردانش )رشته تاسيسات

 و سرویس آسانسور(
 مرد

 دیپلم 2 نگهبان
سن سانتيمتر قد ،نداشتن معافيت پزشکي ، 174دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه ،حداقل 

 سال30زیر 
 مرد

   17 جمع کل

 

 

 

 اسدآباد شهرستان

 
 

 کرفس 115پایگاه اورژانس  –شهرستان رزن 

 جنسیت تحصیلي رشته و مدرک نظر از احراز شرایط مقطع تعداد عنوان شغل

کاردان و کارشناس 

 فوریتهای پزشکي 

 پزشکي یا ليسانس در فوریتهای رشته در ليسانس یا و دیپلم فوق تحصيلي مدرك بودن دارا کاردان و کارشناس 6

مه رشته امدادو سوانح مشروط به داشتن مدرك کارداني فوریتهای پزشکي )دارا بودن گواهينا

 یا )پایه دوم(الزامي است ( B2رانندگي 

 مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسيترشته تحصيليمقطع تعدادعنوان شغلي

مرد/زندارا بودن مدرك ليسانس در رشته حسابداری کارشناس1حسابدار

ودن گواهينامه کمک پرستاری از مراجع ذیصالح دیپلم6بيماربر مرد/زندارا بودن دیپلم کامل متوسطه وداراب

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه دیپلم10خدمتگزار

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در یکي از رشته های  مدیریت )دولتي-بازرگاني (  - اقتصاد) نظری -بازرگاني (کارشناس2کارگزین

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مهندسي پزشکي کارشناس1کارشناس تجهيزات پزشکي

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه دیپلم2منشي بخش

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته کامپيوتر )گرایش نرم افزار (کارشناس1کارشناس فناوری ا طالعات

مرد/زندارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته کامپيوتر )گرایش نرم افزار (کاردان2کاردان رایانه

مرددارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم کامل متوسطه ،حداقل 174 سانتيمتر قد ،نداشتن معافيت پزشکي ،سن زیر 30سالدیپلم4نگهبان

29جمع 
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 پذیرش نيروی شرکتيشرایط عمومي  -1
 

 تدین به دین ماین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  -1/1

 داشتن تابعیت ایران -2/1

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( -3/1

 مواد مخدر و روانگردان عدم اعتیاد به دخانیات و -4/1

 وثر عدم سابقه محکومیت جزایی م -5/1

 موجب آرای مراجع قانونی های دولتی بهنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1

 دمت باشند.های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خداوطلاان نااید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه -7/1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -8/1 

ورالعمل شووند بور اسواس دسوتوروانی وتوانایی برای انجام کاری که بورای آن اسوتخدام مویداشتن سالمت جسمانی  -9/1

  دانشگاههامصوب از سوی هیأت امناء 
 

 شرایط اختصاصي   -2

ارنودگان سوال تموام بورای د 35،  سال تمام بورای دارنودگان دیو لم 30 حداکثرسال سن تمام و  20 حداقلداشتن  -1/2

 ناسی تا تاریخ انتشار آگهی مدارک تحصیلی کاردانی وکارش

 تاصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتار به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

وطلاانه خدمت ( به طور دا29/5/1367لغایت  31/6/1359الف( داوطلاانی که در جاهه های نارد حق علیه باطل )ازتاریخ 

جروحیوت ین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثور منموده اند به میزان مدت حضور در جاهه وهمچن

 درجاهه های نارد حق علیه باطل 

تر، همسور و بواال و( %25) درصود پون  و بیسوت جاناازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جاناازان ب(

اکثر سون از شورط حود (حضور داوطلاانه در جاههبا حداقل شش ماه )و رزمندگان اسارت سالیک باالی و یکسال فرزندان

 .معاف می باشند

متور از یکسوال (، همسور و فرزنود آزاده ک%25ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جاناازان زیر بیست و پن  درصد) 

 سال  5اسارت تا میزان 

 ( مدت خدمت سربازید

دین خودمت داوطلاانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهو (ه

 قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

 طه  باشند.مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربو -2/2

اجباری که در حين انجام خدمت هستند مجااز باه شارکت در  رشته های ) مشمولين خدمت پزشکان و پيرا پزشکان  

 ون نمي باشند . ( ماااااآز

نوان اقودام نسات به تمدید طورح آ 16/7/93مور   854/100در خصوص داوطلاانی که به استناد بخشنامه شماره   :تاصره

. ضومنا  ت موی نمایودایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایشده است، نیازی به ارائه گواهی پ

 توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون شرکت نمایند.مشمولین مذکور می
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 مدارك مورد نياز  نحوه ثبت نام و -3

نسوات بوه  06/1396 /01لغایت  05/1396 /25تاریخ  چهارشناهروز  ازمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر  -1/3

 نمایند. اقدام http://avasalamat.org :   ثات نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی

 :  مقدماتیمدارک مورد نیاز ثات نام  -2/3

  تقاضانامه شغل )فرم ثات نام( الف( تکمیل

ای بوانکی از طریوق )درگواه موسسوه( کارتهو کلیه شرکت کنندگانریال برای  300.000پرداخت اینترنتی به مالغ  ب( 

 متصل به شاکه شتاب انجام پذیرد. 

 .باشد آوا سالمت موسسه کارآفرینانکه بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی  3×4یک قهعه عکس  اسکن ج(

 .باشدت آوا سالم موسسه کارآفرینانسایت اینترنتی د(آپلود و ارسال مدارک تحصیلی و کارت ملی)رو( مهابق با 

 
 

 

 : نحوه تهيه فایل تصویرداوطلب  
 

نترنتی ثات نام یبه پایگاه ا یکی ازاقالم اطالعاتی الزم برای ثات نام، فایل تصویرفرد داوطلب می باشد،بنابراین الزم است داوطلاان قال ازمراجعه

 الکترونیکی ،فایل مربوط به عکس خودرامهابق شرایط ذیل تهیه نمایند.

 JPGبوا فرموت  و dpi100درجوه وضووح  وبوا  GrayScale )سیاه و سوفید( 256وبه صورت 3*4فایل مربوطه الزم است با اسکن عکس  -1

 ذخیره شده باشد.

 باشد.کیلو بایت   150حجم فایل ارسالی بایدحداکثر  -2

 عکسی که تصویرازروی آن تهیه می شود الزم است تمام ر  بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد. -3

 .پیکسل باشد 300* 400 حداکثر پیکسل و 200* 300ابعاد تصویرارسالی بایدحداقل  -4

 .و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -5

 پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد.رعایت  -6

 

 

 

 
 

  نحوه ثبت نام الکترونيکي در سایت موسسه آوا سالمت:  
 

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

 http://avasalamat.org  :اینترنتی به آدرس پایگاه به ورود -1

 وتاییدآنها هرمرحله نام ثات فرم تکمیل -2

 داوطلب توسط واردشده اطالعات به باتوجه نهایی تاییدیه -3

 کدرهگیری و پرونده شماره دریافت -4

 : عکس پرسنلی، آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی )رو(جهت ثات و آپلودمدارک مورد نیاز -5

 رسال گردد.اکیلو بایت آپلود و  350( شده و حداکثر تا  RARیا   ZIPارک تحصیلی و کارت ملی)رو( در یک پوشه به صورت )دتصویر م -6

 د.شوسترد نمیمبه ثات نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه  -3/3

 :مرحله اول امتحانمدارک مورد نیاز پس از قاولی در -4/3

بوه  توای  روز کاری پوس از اعوالم ن 5داوطلاان قاول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 

لیوه موظف است ک  نماینده موسسهحضورا  ارائه و رسید دریافت نمایند.  نماینده موسسه در دانشگاه  همراه اصل مدارک به

 ر با اصل نماید.تصاویر مدارک را با اصل آنها مهابقت داده وبراب

 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن -

 اصل کارت ملی به همراه تصویر آن -

http://avasalamat.org/
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 اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  -

 اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران( -

 صویر آنپزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تاصل پایان طرح مشمولین خدمت  -

 اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن –

 اصل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن -

 ناصل سایرمدارک طاق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آ -

د شوالم خواهد تاصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استع

 وتهایق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قهعی براصالت مدارک نخواهد بود.
 

 زمان ومحل توزیع کارت  -4

نی خواهود اطالع رسا  avasalamat.org از طریق سایت  15/06/96شناه  5در روز زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون 

 شد.

 مواد امتحان برای مقاطع کارداني و باالتر عبارتند از : -5

 امتحان توانمندیهای عمومی شامل:  -1/5

 ادبیات فارسی زبان و  -1

 زبان انگلیسی )عمومی(  -2

 ریاضی وآمار مقدماتی -3

 آوری اطالعات فن  -4

 معارف اسالمی -5

 اطالعات سیاسی واجتماعی وماانی قانون  -6

م نموره منفوی )نیم( طراحی می گردد. ضمنا  نی5/0( سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 90درمجموع به تعداد)

 به ازای هر چهار پاسخ غلط محاساه خواهد شد. 

یوع د امتحوان توزوامتیاز آن درسوایر مووارباشند های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میتاصره: اقلیت

 شود. می

ت چهوار سوال  به صوور 45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتاط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/5

 واهد شد. طراحی خواهد شد. ضمنا  یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاساه خ 3گزینه ای با اعمال ضریب 

 امتحان مقطع دیپلم  مواد -6

ار مقودماتی ریاضوی وآمو -3زبان انگلیسی )عمومی(  -2زبان وادبیات فارسی  -1امتحان توانمندیهای عمومی شامل:  -1/6

( سووال بوه 90اطالعات سیاسی واجتماعی وماانی قانون درمجموع به تعوداد) -6معارف اسالمی  -5فن آوری اطالعات  -4

اسوخ غلوط )نیم( طراحی می گردد. ضمنا  نیم نموره منفوی بوه ازای هور چهوار پ5/0ریب صورت چهارگزینه ای با اعمال ض

 محاساه خواهد شد.

وزیوع  د امتحوان تتاصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موار

 می شود.

عووت بعمول به میزان سه برابر ظرفیت جهت حضور در  مصواحاه دول آزمون علمی ااز کلیه پذیرفته شدگان مرحله  -2/6

 خواهد آمد .

  انتخاب نهائی افراد مستلزم کسب باالترین نمره از مجموع نمرات  امتحان کتای و عملی می باشد . -3/6

 به آزمون کتای و پنجاه درصد  به مصاحاه عملی اختصاص داده خواهد شد. کلپنجاه درصد ازنمره -4/6
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 تذکرات  -7 

هوه هوای جنو  مواه  سوابقه  حضوور داوطلاانوه در جا 6ایثارگران شامل جاناازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  -1/7

نودگان سارت و رزمتحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جاناازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالی یک سال ا

درج درآگهی بوا داوطلاانه در جاهه های جن  تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط منماه  سابقه  حضور  6با سابقه حداقل 

 رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

ران اختصواص ( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پوذیرش ایثوارگ30از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ) -2/7

و همسران شوهداء  ( درصد آن به جاناازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان25الذکر، بیست وپن  )درصد فوق 30می یابد. از 

االی یکسوال سوال و بو( درصد و باالتر و فرزندان و همسوران آزادگوان یوک25و فرزندان و همسران جاناازان بیست وپن  )

میه ( درصود سوه5و پون ) امورایثاارگران اساتان از سوی بنياد شهيد و معرفي شدهاسارت و خواهر و برادر شوهید 

نوان و فرزنودان آماه حضوور داوطلاانوه در جاهوه هوا و همسور و فرزنودان  6باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 

 ( سال اسارت اختصاص می یابد.1( درصد وآزادگان زیر یک )25پن  ) جاناازان زیر بیست و

ه مراکوز تابعوه ( و بواالتر، آزاده، اسویر و مفقووداالثر( بازنشسوت%25ز بیسوت و پون  درصود)تاصره: فرزندان )شهید، جاناوا

 دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.

زمان مقرر ثاوت  درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در 5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/7

 شد. نام نموده اند، انجام خواهد 

 واهد گرفت. درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلاان واجد شرایط صورت خ 30پذیرش مازاد بر   -4/7

یر آن، ا ارائوه تصووبجاناازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران  -5/7

 د مذکور ندارند. نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیا

انونی قو( درصود سوهمیه 3معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیوب نموره فضولی ازسوه ) -6/7

 9/1د یودبرابر بنومربوطه برخوردار خواهند بود.)در صورتی که معلولیت آنها محدودیتی در انجام شغل انتخوابی ایجواد ننما

 وی شرکتی( .مندرج در شرایط عمومی پذیرش نیر

رتیوب نموره تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلاان بومی درصورت برخورداری از شرایط منودرج در آگهوی بوه ت -7/7

 یابد. فضلی اختصاص می

 داوطلب بومی به ا فرادی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد: -8/7

خدام یکوی وی با شهرستان یا استان محول موورد تقاضوا بورای اسوتالف( شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر 

 باشد.

ا یوه شهرسوتان ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( کو

 ی باشد.یک استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان

ورت متووالی یوا صو( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به 4ج( داوطلب حداقل چهار)

 متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

هرسوتان و یوا در ش تامین اجتماعی ق بیمه( سال سابقه پرداخت ح4د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار)

وارد موذکور برای استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا  توسوط یکوی از مو همداناستان 

 قابل احتساب است(.

 : مانای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثات نام می باشد.1تاصره
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هرسوتان شدرصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بوین متقاضویان بوومی  :2تاصره

استان  ولویت بومیاتکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلاان با 

 . فضلی صورت می پذیردو س س متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره 

 داوطلاان منحصرا  مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود. -9/7

همچنوین   تر از مقاطع تحصویلی اعوالم شوده درشورایط احوراز مشواغل در آگهوی ومدارک تحصیلی باالتر یا پائین -10/7

 باشد.مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و استخدام معتار نمی

د ودر هور مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهود بوو -11/7

در آگهوی  مرحله از مراحل ثات نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یوا فاقود شورایط منودرج

 گردد.یدر صورت صدور حکم ، حکم مزبور لغو وبالاثر ماست داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی 

پویش بینوی  انتخاب داوطلاان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی بوا رعایوت ظرفیوت-12/7

هی آگم شده در باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالشده می

موومی ) در ) در خصوص مدارک کاردانی و کارشناسوی ( و نموره آزموون عهای تخصصی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی

نتخواب اصولح ا، فوق های مالک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندیخصوص مقاطع دی لم (  

 ت. از سوی هسته گزینش، مالک عمل قرار خواهد گرف

بوه هسوته  داوطلاان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طاق برنامه تنظیموی درمهلوت مقورر -13/7

از وتلقی شوده  گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قاولی فرد کان لم یکن

 شد.جای وی به گزینش معرفی خواهد افراد ذخیره به

 آوا سوالمت موسسهhttp://avasalamat.org   :وص امتحان از طریق سایت اینترنتیهرگونه اطالع رسانی درخص -14/7

 داوطلاان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد. به صورت همزمان خواهد بود و

اشود می ب ا سالمتتقاضانامه شغل )فرم ثات نام(  از موسسه آوباتوجه به این که مالک ثات نام ازمتقاضیان تکمیل  -15/7

 هد بود.الزم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثات نام قابل پذیرش نخوا
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