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بخش اول :شرایط و مقررات شرکت در آزمون
موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین به شماره  2724و تاریخ  97/9/21جهت تأمین
نیروهای شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تعداد  315نفر از افراد واجد
شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت شرکتی جذب نماید.

 -1جدول رشته شغلی مورد نیاز. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
رشته های شغلی (جدول شماره)1
محل
ردیف

عنوان شغل

تعداد مورد نیاز

1

کارشناس تغذیه

 85نفر

2

کارشناس سالمت روان

 85نفر

شرایط احراز

جنسیت

جغرافیایی
خدمت

دارا بودن مدرک تحصیلی:
مرد یا زن ـ کارشناسی تغذیه یا
ـ کارشناسی ارشد تغذیه (کلیه گرایشها)
دارا بودن مدرک تحصیلی:

دارا بودن مدرک تحصیلی:

 18نفر

مرد یا زن

4

کارشناس بهداشت محیط

 35نفر

مرد یا زن

5

کارشناس بهداشت حرفه ای

 15نفر

مرد یا زن

6

* کارشناس فناوری اطالعات

 3نفر

مرد یا زن ـ کارشناسی پذیرش مدارک پزشکی (فناوری اطالعات
سالمت)

3

(تشخیص طبی)

ـ کارشناسی علوم آزمایشگاهی
دارا بودن مدرک تحصیلی:
ـ کارشناسی بهداشت محیط
دارا بودن مدرک تحصیلی:
ـ کارشناسی بهداشت حرفه ای
دار بودن مدرک تحصیلی:

سالمت/کارشناس پذیرش مدرک پزشکی

دارا بودن مدرک تحصیلی:
ـ دیپلم کامل متوسطه

طبق مراکز خدمات سالمت (جدول شماره )2

کارشناس آزمایشگاه

ـ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و بالینی کودک
(مشروط به داشتن مدرک کارشناسی روانشناسی در کلیه
مرد یا زن
گرایشها)
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی(مشروط به داشتن مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی)

سایر شرایط:
7

نگهبان (سرایدار)

 74نفر

مرد

ـ داشتن حداقل قد  175سانتیمتر
ـ دار بودن گواهینامه پایه  2رانندگی
ـ متاهل
ـ حداکثر سن  30سال
ـ تناسب بین قد و وزن ()BMI
ـ موفقیت در آزمونهای روانشناختی و آمادگی جسمانی

* تخصیص عنوان شغلی «کارشناس فناوری اطالعات سالمت» یا « کارشناس پذیرش مدرک پزشکی» به پذیرفته شدگان
نهایی آزمون بر عهده دانشگاه میباشد.
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شهرستان های مراکز خدمات سالمت (جدول شماره )2
تعداد مورد نیاز هر رشته در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس
رشته شغلی وتعداد مورد نیاز
کارشناس
ردیف

نام شهرستان

کارشناس

کارشناس

آزمایشگاه

تغذیه

سالمت روان

تشخیص
طبی

کارشناس فناوری
کارشناس

کارشناس

بهداشت

بهداشت

محیط

حرفهایی

نگهبان
سرایدار(مرد)

اطالعات
سالمت/کارشناس
پذیرش مدرک
پزشکی

1

ارسنجان

1

1

1

0

1

3

0

2

استهبان

2

2

0

1

0

3

2

3

اقلید

3

3

1

1

1

3

1

4

آباده

3

3

1

4

1

3

0

5

بوانات

3

3

1

3

2

3

0

6

پاسارگاد

1

1

0

1

0

0

0

7

خرامه

1

1

1

0

0

2

0

8

خرمبید

2

2

1

2

2

2

0

9

داراب

4

4

3

4

1

9

0

10

رستم

1

1

0

0

0

3

0

11

زرقان

1

1

1

1

1

3

0

12

زرین دشت

2

2

0

0

0

3

0

13

سپیدان

2

2

2

1

2

5

0

14

سروستان

1

1

0

1

1

1

0

15

شیراز

33

33

0

1

0

0

0

16

فراشبند

1

1

0

2

1

4

0

17

فیروزآباد

2

2

1

0

0

1

0

18

قیروکارزین

2

2

1

2

0

3

0

19

کازرون

5

5

2

2

0

4

0

20

کوار

1

1

0

2

0

0

0

21

المرد

2

2

1

2

1

3

0

22

مرودشت

5

5

0

1

1

7

0

23

ممسنی

2

2

0

1

0

0

0

24

مهر

2

2

0

1

0

3

0

25

نی ریز

3

3

1

2

0

6

0

85

85

18

35

15

74

3

مجموع نفرات در
هر رشته شغلی

توجه :اولویت جذب به ترتیب با بومی شهرستان انتخابی  ،سپس بومی استان فارس و در انتها غیر بومی استان می باشد.
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 -2شرایط عمومی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته میشوند به تاییـد مراکـز طـب کـار و
مراکز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی فارس.
 نداشتن اعتیاد به دخانیات ،موادمخدر و روانگردان.
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
 نداشتن انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی.
 داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ،از خدمات دولتی منع شده باشند.
 داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یـا بازنشسـته و بازخریـد خـدمت آنهـا
باشند.

 -3شرایط اختصاصی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 دارندگان مدرک دیپلم  :حداقل  20سال سن تمام و حداکثر  30سال تمام تا اولین روز ثبت نام
 دارندگان مدرک کارشناسی حداکثر  35سال تمام تا اولین روز ثبت نام
 دارندگان مدرک کارشناسی ارشد حداکثر  40سال تمام تا اولین روز ثبت نام
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته شغلی (مطابق جدول شماره  1رشته شغلی مورد نیاز).
تذکر  :1مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل  ،تاریخ پایان طرح خدمت نیروی انسانی ،معافیت دائم و پایان
خدمت نظام وظیفه و ازدواج (جهت استفاده از سهمیه بومی همسر موضوع بند  5آگهی) اولین روز ثبت نام می باشد.
تذکر :2مشمولین قانون خدمت پزش کان و پیراپزشکان (رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه) باید دارای معافیت یا گواهی
پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.اشخاصی که در حین انجام خدمت هستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
در ضمن درخصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/ 854مورخ  93/7/16نسبت به تمدید طرح آنان اقدام
شده است نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نبوده و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت مینماید .ضمنا
مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون شرکت نمایند .در صورت پذیرش متهعد به ارائه گواهی پایان
طرح مدت انجام خدمت میباشند.
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 -4سهمیه ها . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

 سهمیه  %25ایثارگری:
 از کل سهمیه مجوز جذب %30 ،به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هرآزمون استخدامی به شرح ذیل اختصاص مییابد:
  25%از سهمیه به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد:ـ جانبازان و آزادگان
ـ فرزندان و همسران شهدا
ـ فرزندان و همسران جانبازان  %25و باالتر
ـ فرزندان و همسران آزادگان  1سال و باالتر از  1سال اسارت
ـ خواهر و برادر شهید
 در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  %25که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند  ،عالوه بر نمره مکتسبهاولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود.
 سهمیه  %5ایثارگری:
  5%از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد:ـ رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنها
ـ فرزندان جانبازان زیر %25
ـ فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت
تبصره :مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب الزم ،از طریق رقابت با کلیه
مشمولین این سهمیه در دانشگاه (به ترتیب نمره مکتسبه) ،از حداکثر  %5کل مجوز ها برخوردار خواهند بود.

تذکر :کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری ،حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ملزم به
اخذ و ارائه گواهی مطابق با شیوهنامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران می باشند.
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مراجع صادر کننده تائیدیه:
الف) سهمیه رزمندگان :
1ـ بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی
جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ  1393/7/1به شرح زیر میباشند:
الف ـ در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا /پداجا /نهاجا /نداجا) صرفا
با امضای معاون نیروی انسانی نیروها.
ب ـ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه  /نیروهای پنج گانه (نزسا /ندسا /هوافضا /نیروی
قدس /سازمان ب سیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفا با امضای فرمانده سپاه استان
(گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست).
ج ـ در ودجا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی
وزارت مذکور.
د ـ در ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی
ناجا.
گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی  1359/6/31تا تاریخ  1367/5/27قابل قبول خواهد بود.
البته با توجه به اعالم معاونت نیرو ی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق عملیاتی به سه مقطع قبل ،حین و بعد از جنگ
تحمیلی در حدفاصل  1357/12/1تا تاریخ  1377/1/1اعالم گردیده است ،لذا چنانچه گواهی های صادره برای دورههای
مذکوراز سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد و در متن گواهی عبارت حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل به
صراحت قید گردد ،پذیرش این گواهی ها به منزله حضور در جبهه بالمانع است.
2ـ مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریتهای خدمتی پرسنل
وزارتخانه ها ،سازمانها و ارگانهای نظامی در جبهه و نیز طرح  6ماهه دانشجویان دانشگاهها و مﺆسسات آموزش عالی،
حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.
3ـ نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
ب) سایر سهمیه ها :
برای استفاده از سایر سهمیه ایثارگران نیاز به نامه تأیید ارگان مربوطه (بنیاد شهید انقالب اسالمی) و اخذ کد رهگیری 12
رقمی ،میباشد.
 سهمیه آزاد:
 کلیه سهمیه باقیمانده مجوز ،پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورتبرخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره با اولویت بومی بودن به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد
یافت.
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 -5شرایط بومی بودن. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 شرایط بومی بودن شهرستان:
داوطلب بومی شهرستان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که
شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی{ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (متوسطه یا پیش
دانشگاهی)} را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب ،پدر ،مادر و یا همسر حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه (درقبال اشتغال) در شهرستان
مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند( .پرداخت حق بیمه دوران سربازی قابل احتساب نمیباشد).
تذکر :داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود (موضوع بندهای ب و د) استفاده
نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال  ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان
باشد.
 شرایط بومی بودن استان:
داوطلب بومی استان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف) استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که
استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی { ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (متوسطه یا پیش
دانشگاهی)} را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب ،پدر ،مادر و یا همسر حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه (درقبال اشتغال) در شهرستان
مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند( .پرداخت حق بیمه دوران سربازی قابل احتساب نمیباشد).
تذکر :داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود (موضوع بندهای ب و د) استفاده
نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال  ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان
باشد.
 توجه  :1مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
 توجه :2کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی ،الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعالمی نتایج اولیه،
مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا اعالم خواهد
شد ،ارائه نمایند.
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 -6شرایط معافیت  /اضافه شدن سن به حداکثر سنی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 شرایط معافیت سنی:
موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیههای معتبر ،حسب مورد از شرط سنی معاف یا به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد
شد:
الف :جانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان  25درصد به باال ،فرزندان و همسر
آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در
جبهه } دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت
توسعه مدیریت و منابع جهادکشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص کارکنان پایور نیروهای
مسلح و نیروهای وظیفه) از شرط حداکثر سن معاف میباشند}.
ب :افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر) تا میزان  5سال.
ج :رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.

 شرایط اضافه شدن به حداکثر سن:
الف :مدت خدمت سربازی مندرج در کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
ب :داوطلبانی که طرح نیروی انسانی موظف (اجباری و اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را با استناد قانون
خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند ،به میزان انجام خدمت فوق.
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بخش دوم :راهنمای عملی ثبت نام
اقدامات قبل از ثبت نام
ـ ثبت نام آزمون صرفا بصورت الکترونیکی و منحصرا از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتال موسسه
کارآفرینان آوا سالمت به آدرس http://avasalamat.org :انجام میشود.
ـ ثبت نام به صورت چند مرحلهای طراحی شده و ثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت
شماره پرونده و کد پیگیری از سامانه میباشد.
ـ پیش از اقدام به ثبت نام در آزمون ،الزم است به توضیحات زیر توجه نمایید و مداک الزم را تهیه کنید.

 -7مهلت ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
متقاضیان واجد شرایط ،میتوانند از تاریخ  1397/10/16لغایت  1397/10/25نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام
نمایند.

 -8تذکرات قبل از ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
 ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری از سامانه میباشد و پس از تایید
نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطلب ،اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار ،به آگاهی از مفادآگهی
ثبت نام نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد ،لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت الزم
را به عمل آورند.
 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ،الزم است داوطلبان با استفاده از کارتهای بانکی
عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 -9نحوه و هزینه ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
 ورود به سامانه ثبت نام آزمون به آدرسhttp://avasalamat.org :
 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها.
 تاییدیه نهایی باتوجه به اطالعات واردشده توسط داوطلب.
 اسکن و آپلود یک قطعه عکس  3*4که بایستی متناسب با توضیحات الزم باشد.
 پرداخت اینترنتی به مبلغ  370.000ریال(سیصد و هفتاد هزار ریال) از طریق کارت های بانکی متصل به
شبکهی شتاب.
 دریافت شماره پرونده و کدپیگیری.
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 -10مدارک الزم برای ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
اگر خود یا بوسیله شخص ثالث یا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام میکنید ،پیش از ورود به صفحهی ثبت نام
این اطالعات را تهیه و در دسترس داشته باشید.
فهرست مدارک الزم برای ثبت نام

با نگاهی به فهرست زیر می توانید مطمئن شویدهمه مدارک الزم برای ثبت نام را آماده کرده اید

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

شناسنـامه و کارت ملی
کد پستـی محل سکونت
سـهمیه ایثارگـری
وضعیت بومـی بودن
معـدل آخرین مدرک تحصیلی
تاریخ فراغت از تحصیل
شغل مورد تقاضا
اطالعات نظام وظیفه
اطالعات کارت بانکی
فایل عکس اسـکن شده
گواهینامه پایه دو رانندگی و مدرک تاهل (جهت رشته سرایدارنگهبان)

 نحوه تهیه فایل تصویرداوطلب:

فایل مربوط به عکس خودرا مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند:
 -1عکس  3*4تمام رخ
 -2به صورت ( 256سیاه و سفید) GrayScale

3ـ ابعاد  :حداقل  200* 300پیکسل و حداکثر  300* 400پیکسل
 -4درجه وضوح 100dpi :
 -5فرمت ذخیره JPG :

 -6حجم فایل  :حداکثر  150کیلو بایت
 -7عکسی تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.
 -8تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد و
عکس باید  3*4باشد.
 -9رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد.
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اقدام به ثبت نام
در صورتی که همه مدارک الزم را در دست دارید همه ضوابط و مقرراتی را که به شما مربوط
میشود را مطالعه کرده اید ،اکنون آماده اید تا ثبت نام را شروع کنید.
فرم پیش نویس ثبت نام را تکمیل کنید.
توصیه می شود پیش از ورود به صفحه ثبت نام ،فرم پیش نویس اطالعات الکترونیکی ثبت نام را
تکمیل نمایید .این فرم دقیقا مشابه فرم ثبت نام است و به شما کمک میکند مراحل ثبت نام را با
آرامش ،سرعت و دقت بیشتری انجام دهید.
حتی اگر به ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید ،پر کردن فرم پیش نویس باعث راحتی کار و
کاهش اشتباه می شود.
 فرم پیش نویس ثبت نام ،در انتهای این دفترچه می باشد
 کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی ،حمل بر صحت
شده و مدارک الزم برای راستی آزمایی ،پس از اعالم نتیجه آزمون
کتبی ،از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد.
 ثبت نام در آزمون و شرکت در آن ،حتی کسب باالترین نمره در
بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه
شرایط اعالم شده در این آگهی باشد .در غیر اینصورت ثبت نام و
امتحان متقاضی در هر مرحله حتی پس از جذب که باشد کأن لم
یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود ،پرونده وی
مختومه گردیده و هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد
نخواهد شد.

اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید:

برای پیشگیری از مشکالتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است ،موارد زیر را
رعایت نمایید:
 قبل از تایید نهایی ،اطالعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار
نکنید.
 تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داطلب
الزامی است.
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 -11ورود به صفحه ثبت نام آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
بعد از ورود به صفحه اصلی پورتال موسسه ( )www.avasalamat.orgمی توانید به صفحه ثبت نام آزمون
وارد شوید:

گام اول :از طریق منوی «آخرین فراخوان های استخدام»
گام دوم :انتخاب فراخوان مربوطه از فهرست فراخوان های استخدام موجود در پورتال موسسه

 -12مراحل ثبت نام درآزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
-1
-2
-3
-4

پس از انتخاب گام دوم وارد صفحه اطالعات آزمون مربوطه شامل :آگهی فراخوان (همین دفترچه) و صفحه
ورود ثبت نام خواهید شد.
در صفحه ثبت نام اطالعات مربوطه را تکمیل نموده و در انتها پس از تایید نهایی شماره پرونده خود را از
طریق پیامک دریافت می نمایید.
سپس شماره مذکور را جهت واریز هزینه وارد نموده و به درگاه پرداخت بانک ملی(سداد) هدایت خواهد شد.
در انتها پس از پرداخت و تایید آن یک کد پیگیری از طریق پیامک دریافت خواهید نمود.

 توجه :کدپیگیری در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت الزم
صورت گیرد.
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بخش سوم :زمان توزیع کارت/آزمون ،منابع و نحوه پذیرش
 -13زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه  1397/11/09لغایت  1397/11/11بوده و توزیع آن از طریق سامانه
ثبت نام آزمون پورتال موسسه کارآفرینان آوا سالمت می باشد.
 تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ  1397/11/12میباشد .زمان و مکان آن در کارت ورود به جلسه
قید خواهد شد.

 -14مواد و منابع آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 سواالت شغل نگهبان(سرایدار) صرفا عمومی بوده و سایر شغلها عالوه بر سواالت عمومی دارای سواالت
تخصصی نیز می باشند.
 سواالت رشته نگهبانی(سرایدار) شامل  60سوال عمومی بوده و دارای نمره منفی نمی باشد.
 سواالت سایر رشته ها شامل  60سوال تخصصی و  40سوال عمومی بوده و دارای یک نمره منفی به ازای
هر چهار پاسخ غلط می باشد.
 سئواالت آزمون به صورت چهار گزینهای میباشد.
 -1منابع آزمون عمومی :

 )1ادبیات فارسی
 )2زبان انگلیسی
 )3معارف اسالمی
 )4اطالعات سیاسی و اجتماعی
توجه :برای شغل نگهبانی(سرایدار)  ،صرفا دفترچه سواالت عمومی در سطح دیپلم و برای سایر عناوین شغلی
دفترچه سواالت عمومی در سطح کارشناسی می باشد.
 -2منابع آزمون تخصصی :

 )1منابع آزمون جذب نیروی شرکتی بهداشت محیط:
 .1قانون اصالح ماده 13قانون مواد خوردنی  ،آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی
 .2آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردنی  ،آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی
 .3دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه ،تولید  ،توزیع ،نگهداری حمل و نقل و فروش مواد
خوردنی و آشامیدنی
 .4دستورالع مل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ،تولید  ،توزیع ،نگهدای حمل و نقل و فروش
مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی
 .5قانون مدیریت پسماندها
 .6آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
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 .7ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
 .8راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
 .9چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی محافظت کنیم.
 .10چگونه از اثرات ریزگردها به سالمت خود بکاهیم.
 .11راهنمای نظارت بر سامانه های تامین آب آشامیدنی
 .12کلیه منابع در تارنمای مرکز سالمت محیط وکار به آدرس http://markazsalamat.behdasht.gov.ir :
(قسمت قوانین و مقررات و قسمت کتابخانه الکترونیک) قابل دستیابی است.
 )2منابع آزمون سالمت روان:
 -1مداخله مختصر برای مصرف مخاطره آمیز و آسیب رسان مواد :راهنمای کاربرد در مراقبت اولیه
 -2راهنمای سالمت روان ویژه کارشناسان سالمت روان
 -3راهنمای خدمات اختالالت مصرف مواد در مراقبتهای بهداشتی اولیه کتاب کارشناس سالمت روان
 -4بسته آموزشی مداخالت توانمندسازی در پیامدهای نامطلوب سالمت اجتماعی (ویژه کارشناس سالمت روان(

 -5حمایتهای روانی اجتماعی–در زلزله و حوادث غیرمترقبه کتابچه آموزشی متخصصین بهداشت روان
(روانپزشکان وروانشناسان بالینی(
 -6مداخله مختصر برای مدیریت خودکشی ویژه کارشناسان سالمت روان
 -7کتاب کاپالن و سادوک خالصه روان پزشکی علوم رفتاری  /روان پزشکی بالینی ترجمه :دکتر فرزین رضاعی

جلد دو کاپالن :فصل 22

جلد یک کاپالن  :فصول 7،8،9،10
 )3منابع آزمون علوم آزمایشگاهی:

 -4انگل شناسی دکتر براون -نوآ
 -1میکروب شناسی جاوتز
 -5هماتولوژی دکتر گل افشان
 -2بیوشیمی هارپر
 -3مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی (آزمایشگاه مرجع سالمت)
 )4منابع آزمون بهداشت حرفه ای:
 -1کلیات بهداشت حرفه ای
 -2کتاب OEL
 )5منابع آزمون رشته فناوری اطالعات سالمت (مدارک پزشکی):
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نام درس

نام کتاب

نام مولف

کدگذاری

راهنمای جامع کدگذاری بیماری ها بر اساس
ICD-10

دکتر مریم احمدی و همکاران

اصطالحات پزشکی

فرهنگ اصطالحات پزشکی

دکتر حمید مقدسی

آمار مقدماتی

آمار و شاخص های بهداشتی

دکتر کاظم محمد

بایگانی و مدارک پزشکی

مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی

رضا صفدری ،احمد داورپناه ،مرجان
قاضی سعیدی
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 )6منابع آزمون کارشناس تغذیه :
ردیف

1

2

3

4

5

6

7

بسته آموزشی ویژه کارشناس تغذیه در

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت

طرح نوین نظام تحول سالمت در حوزه

بهداشت،بهار  1396و آموزشی ،سال

بهداشت

.1395

رهنمودهای غذایی ایران

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت
بهداشت1393 ،

------

------

کتابچه آنچه باید درباره چربی ها و روغن

فرزانه صادقی قطب آبادی ،پریسا

قم ،اندیشه ماندگار،

ها بدانیم

ترابی و دیگران

.1390

دستورعمل تغذیه تکمیلی کودکان

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت
بهداشت

راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و

مرضیه بخشنده و دیگران -دفتر

شیرده

بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

راهنمای آموزشی تغذیه در سنین
مدرسه
راهنمای بررسی وضعیت تغذیه کودکان و
نوجوانان به روش تن سنجی

زهرا عبدالهی و همکاران-
دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت

قم ،اندیشه ماندگار

------

اردبیل ،باغ رضوان،
.1393
اردبیل ،باغ رضوان،
.1394

شرقی -.تبریز :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

----------

درمانی تبریز ،دبیرخانه امنیت غذا و تغذیه.1384 ،

مترجمان :دبیرخانه امنیت غذا و تغذیه استان آذربایجان

فصل :5امدادهای تغذیه ای :برنامه های تغذیه ای انتخابی
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------

دیابت ملیتوس

9

اصول تغذیه کراوس رژیم درمانی2017 ،

Mahan,2.Kathleen

------

فصل  :1تأمین نیازهای تغذیه ای

8

مدیریت تغذیه در بحران ها

------

بهمن.1396 ،

بهداشت

سازمان بهداشت جهانی

------

------

بهداشت
احمدرضا درستی و همکاران-

------

فصل تغذیه درمانی در
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منبع

مولفین

مشخصات نشر

توضیحات

 -15نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
الف) تعیین حد نصاب الزم برای نمره بر مبنای کسب حداقل  50درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین امتیاز
آزمون درهر رشته شغلی خواهد بود.
تبصره  - 1در صورت عدم تا مین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل
ظرفیت کاهش داده شود.
تبصره  - 2افراد شرکت کننده سهمیه  %25ایثارگری (به استثناء خواهر و برادر شهید) از شرط تعیین حد نصاب
معاف میباشند و انتخاب این افراد براساس نمره برتر و در بین خود به رقابت میپردازند .
ب) اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا دو و نیم برابر ظرفیت جهت صحت و
راستی آزمایی مدارک از طریق پورتال موسسه می باشد.
ج) اعالم نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز (طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز) و با رعایت موارد ذیل :
1ـ پذیرش افراد پس از احتساب سهمیه ها :
ـ پذیرش افراد براساس شصت درصد( )%60نمره آزمون کتبی و چهل درصد ( )%40نمره مصاحبه
(پس از احتساب سهمیهها) خواهد بود.
 در ابتدا اولویت جذب با نیروهای بومی شهرستان انتخابی میباشد. سپس در صورت عدم تکمیل ظرفیت ،ابتدا جذب با نیروی بومی استان و سپس غیر بومی استان میباشد.2ـ معرفی افراد به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس.
 توجه  :1انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون کتبی در هر رشته شغلی با رعایت
ظرفیت پیش بینی شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر ظرفیت
باشد ،ابتدا نمره آزمون سواالت کتبی تخصصی مالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره سواالت کتبی
تخصصی ،انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکزی مالک عمل
قرار خواهد گرفت.
در صورتی که انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه مذکور مقدور نباشد ،آزمون کتبی مجددا برگزار و
مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 توجه  :2داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت
هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی فارس برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه،
قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
 توجه  :3بکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره برتر میباشد.
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 -16مصاحبه تخصصی . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 تاریخ مصاحبه از طریق سامانه موسسه و سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس اعالم
خواهد شد.
 از قبول شدگان مرحله اول پس از تائید مدارک به میزان دو برابر مجوز بکارگیری مصاحبه تخصصی به عمل
خواهد آمد.

تذکر  : 1مصاحبه تخصصی در رشته شغلی نگهبان(سرایدار) به صورت مراحل ذیل میباشد:
 اندازه گیری «قد» و «»BMI
 قبولی در آزمون روانشناختی بر اساس تست های روانشناختی مورد عمل
 موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی
تذکر  : 2مصاحبه تخصصی در رشتههای شغلی (غیر از رشته شغلی نگهبان«سرایدار») به صورت حضوری بوده و
شامل سنجش توانمندیهای ذیل میباشد:
 تجربه
 مهارت
 آموزشهای عمومی و مرتبط
تذکر  : 3آزمون و مصاحبه های تخصصی (آزمونهای روانشناختی و آمادگی جسمانی) از طریق دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس و با نظارت موسسه به عمل خواهد آمد.

هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتال موسسه
کارآفرینان آوا سالمت به آدرس http://avasalamat.org :خواهد بود
و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
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(پیش نویس ثبت نام)
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