
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 و قراردادی جذب نیرو به صورت شرکتیخوان فرا                                  

 شوشتر درمانی یعلوم پزشـکی و خدمات بهداشت کدهدانش                                   

 

 از طریق موسسه کارآفرینان آواسالمت         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                  

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7931 ماهمهر    
 

 

 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون استخدامی



 1 (4/0442خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر )پایین تر از بیمارستان دی(، پالک  تهران،)  موسسه کارآفرینان آوا سالمت

 

 

 

 

 

 
 

 

موجب مجوز شماره و به  20/22/49و تاریخ  250مابین به شماره توافقنامه فیدر راستای  در نظر داردموسسه کارآفرینان آوا سالمت 

شرکتی  نیرو بصورت نفر 73منابع وزارت از بین متقاضیان تعداد معاونت محترم توسعه مدیریت و  20/25/49/د مورخ 0242/024

/د مورخ 4420/024و مجوز شماره  شوشترشهرستان  گوریهشهرجامع سالمت شبانه روزی جهت تامین نیروی انسانی مرکز 

نیرو بصورت قرارداد معین کار)تبصره ای( جهت  نفر 1معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت از بین متقاضیان  24/20/42

مطابق با شرایط و مصاحبه یکتبآزموناز افراد واجد شرایط را از طریقوم پزشکی شوشترتأمین نیروی انسانی ستاد دانشکده عل

 د.یجذب نمامشروحه ذیل 

 

 

 
 

  
                                      ب ه  موسس ه کارآفرین ان آوا س المت   ثب ت ن ام آزم ون پورت ا      س امانه   قی  طر از منحصراً ویکیالکترون بصورت صرفاً آزمون ثبت نام

 انج ام  به منوط یینها نام ثبت و شده یطراح یامرحله چند صورت به نام ثبت شود،یم انجام  http://avasalamat.org  آدرس:

 .باشدیم سامانه از پیگیریکد  و پرونده شماره افتیدر و مراحل هیکل

   عضو شبکه یبانک یهاکارت از استفاده با داوطلبانالزم است  شود،یم انجام ینترنتیا صورت به نام ثبت نهیهز پرداخت : 7تذکر 

 ند.ینما اقدام نام ثبت به نسبت باشدیم فعا  آنها یکیالکترون پرداخت که شتاب
 

  هیه فایل تصویر ت نحوه» بخش در مندرج حاتیتوض طبقرا خود عکس اسکن ،سامانه ثبت نام آزمون به ازمراجعه قبل : 2تذکر

 د.ییه نمایته یآگه نیا «داوطلب
 

  نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت الزم صورت گیرد. فراخوان موردثبت نام آزمون و کدپیگیری در تمام مراحل :  9تذکر 
 

  به نان آوا سالمت هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتا  موسسه کارآفری:  4تذکر

 خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.  : http://avasalamat.orgآدرس

 

 

 

 

 

 آگهی بکارگیری نیرو به صورت  

   و قراردادی شرکتی 
 

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

http://avasalamat.org/
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 (به صورت شرکتی نفر 91)تعداد  شوشترشهرستان گوریه شهرمرکز جامع سالمت شبانه روزی 

 توضیحات )سال(سن  جنسیت شرایط احراز  )نفر(تعداد عنوان شغل

 4 کارشناس مامایی
 یا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مامایی

 کارشناسی ارشد مامایی

مرد 
- 

ن
ز

 

22
 -

 
92
 

ت
اولوی

 
ب

به ترتی
 

ی
با بوم

 
شهر گوریه،

 
س 

سپ
ن

شهرستا
 

شوشتر
 

ن
ن خوزستا

و بعد استا
 

و درانتها غ
ی

ی
ربوم

 

 شناسی علوم آزمایشگاهیدارا بودن مدرک تحصیلی کار 4 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس رادیولوژی دارا بودن مدرک تحصیلی 0 کارشناس رادیولوژی

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری 0 کارشناس پرستاری

کارشناس فناوری اطالعات 

 سالمت
4 

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مدارک پزشکی

 سالمت فناوری اطالعات

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد حسابداری 2 کارشناس حسابداری*

 2 کارشناس امور اداری*
دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت 

 علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی -مدیریت منابع انسانی -دولتی
 

 (به صورت قراردادی نفر 7)تعداد  لوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشترستاد دانشکده ع

 توضیحات سن )سال( جنسیت شرایط احراز )نفر(تعداد عنوان شغل

کارشناس ارشد مهندسی 

 تأسیسات
2 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی مهندسی 

 ودتی،تاسیساتمکانیک با گرایش های تاسیسات حرارتی و بر

مرد
 

22
 -

 
92
 

ت
اولوی

 
ب

به ترتی
 

ی
با بوم

 
ن شوشتر

شهرستا
 

س 
و سپ

ن
ن خوزستا

استا
 

ی
و در انتها غیر بوم

 

 دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق 2 کارشناس ارشد حقوق

مرد 
- 

ن
ز

 

کارشناس ارشد مهندسی 

 کامپیوتر
 تریدارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته شبکه های کامپیو 2

 2 کارشناس تجهیزات پزشکی
 یا تجهیزات پزشکی دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی 

 کلیه گرایشهامهندسی پزشکی کارشناسی ارشد  

 2کارشناس امور اداری*
دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت 

 مات اجتماعیعلوم اجتماعی گرایش خد -مدیریت  منابع انسانی -دولتی 

 2 کارشناس مدارک پزشکی
 رک تحصیلی کارشناسی مدارک پزشکیدارا بودن مد

 فناوری اطالعات سالمت

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد حسابداری 2 کارشناس حسابداری*

 ی شغلی )شرکتی، قراردادی( در آزمون را خواهند داشت.حق انتخاب یکی از رشته هاستاره دار)*( صرفا  در شغلهایداوطلبان  توجه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ران.یت نظام جمهوری اسالمی ایداشتن تابع -2-0

 ران.یا یاسالم یجمهور یان شناخته شده درقانون اساسیاز اد یکیا ین اسالم ین مبیاعتقاد به د -0-0

 ران.یا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس -0-0

 .خدمت )ویژه برادران( از دائم تیمعاف ای یعموم فهیوظ خدمت انیپا کارت داشتن -4-0

و مراکز مورد  شوند به تایید مراکز طب کاریکه به خدمت گرفته  م یانجام کار یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان -5-0

 .شوشترعلوم پزشکی  کدهدانشتایید 

 ر و روانگردان.ات، موادمخدیاد به دخانینداشتن اعت -2-0

 :شرایط عمومی  -2
 
 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 9



 3 (4/0442خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر )پایین تر از بیمارستان دی(، پالک  تهران،)  موسسه کارآفرینان آوا سالمت

 

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -9-0

 .دولتی موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا وخدمت از انفصا  نداشتن -0-0
 .باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جملهاز نباید داوطلبان -4-0
.باشندآنها خدمتدیبازخروبازنشستهایویدولتیدستگاههاریسایمانیپوثابت،یرسممستخدمینزد اینباداوطلبان-22-0

 
  
 

 

 .روز ثبت نام آخرینسا  تمام تا  92حداکثر سا  سن تمام و  22حداقل داشتن  -2-0

  .(ازیمورد نیته شغل)مطابق جدو  رش یمرتبط با رشته شغلارشد  ییا کارشناس یکارشناس یلیداشتن مدرک تحص -0-0

          رادیولوژیو  علوم آزمایشگاهیدر رشته های کارشناس پرستاری، قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  مشمولین نکته:

 می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

 (ن انجام خدمت هستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشندمشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حی)

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است،  22/9/40مورخ  054/222در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  تبصره:

             د. ض مناً مش مولین م ذکور    ت م ی نمای   نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسا  گواهی اشتغا  به طرح اینگونه افراد کفای  

در صورت پذیرش متهعد به ارائه گواهی پایان ط رح م دت انج ام خ دمت      توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون شرکت نمایند.می

 باشند.می

 ،طرح نیروی انسانی تاریخ پایان و معافیت دائم، پایان خدمت نظام وظیفهبرای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، مالک عمل  تذکر:

 روز ثبت نام می باشد.آخرین 
 

 

 

 ایثارگری: %22سهمیه  -7-4

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون  02به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  %02از کل سهمیه مجوز جذب،  -

 یابد:ه شرح ذیل اختصاص میب نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران(شیوه)پیوست شماره یک : استخدامی 

  :گیردبه ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میاز سهمیه  05% -

   جانبازان و آزادگان

   فرزندان و همسران شهدا

 و باالتر %05  فرزندان و همسران جانبازان 

 سا  اسارت 2سا  و باالتر از  2  فرزندان و همسران آزادگان 

   خواهر و برادر شهید

های که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند ، عالوه بر نمره مکتسبه اولویت %05فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  در -

 مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود 

 ایثارگری: %2سهمیه  -2-4

 :گیردر تعلق میبرتر به افراد زی از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره 5% -

 اختصاصی:شرایط -3
 
 

 : سهمیه ها -4
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 هاها و همسر و فرزندان آندر جبهه حضور داوطلبانهماه  2  رزمندگان با سابقه حداقل 

 %05  فرزندان جانبازان زیر 

 سا  اسارت یک  فرزندان آزادگان زیر 

ت با کلیه مشمولین تبصره: مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب الزم، از طریق رقاب

کل مجوز ها برخوردار خواهند بود.الزم به ذکر است رزمندگان در  %5)به ترتیب نمره مکتسبه(، از حداکثر  کدهاین سهمیه در دانش

 صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط احراز الزم از شرط حدنصاب در آزمون معاف می باشند.

گان سهمیه ایثارگری، حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و کلیه شرکت کنند تذکر:

 می باشند. نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران )پیوست شماره یک(مطابق با شیوهگواهی  ارائه

 سهمیه آزاد: -9-4

ی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورت برخورداری از پس از کسر سهمیه های استخدام ،مانده مجوزیه باقیکلیه سهم -

 شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت. 
 

 

 

 :/استانشهرستانشهر/بومی  -7-2

 :ت که واجد یکی از شرایط زیر باشدفردی اس /استانشهرستانشهر/داوطلب بومی 

 محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. شهر/شهرستان/استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با  تان/اسشهرستانشهر/ الف(

 شهر/شهرستان/استان همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که  ب(

 محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد. ن شهر/شهرستان/استامحل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با 

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت }( سا  از سنوات تحصیلی4) داوطلب حداقل چهار ج(

 محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد. شهر/شهرستان/استان متوالی یا متناوب در 

مورد  شهر/شهرستان/استاندر  )درقبا  اشتغا (( سا  سابقه پرداخت حق بیمه 4) حداقل چهارر و یا همسر داوطلب، پدر، ماد د(

 (.نمی باشدقابل احتساب  دوران سربازیتقاضا برای استخدام را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه 

استفاده نمایند که زمان  موضوع بندهای ب و د() تذکر: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود

 خ تولد داوطلبان باشد .تحقق موضوع )اشتغا  ، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از تاری

 

  باشدمی نام ثبت زمان در کشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای استان/شهرستانشهر/ مبنای :7توجه . 

 مدارک و مستندات اعالمی نتایج اولیه، فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بومی، شرایط شمو م داوطلبانکلیه :2توجه 

 نمایند. ارائه شد، خواهد اعالم متعاقباً کهمدارک بررسی زمان درنیاز مورد مدارک سایر همراه به را بومی بودن
 

 

 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معاف یا سنی حسب مورد از شرط معتبر، یهاهیدییتأ ارائه شرط به لیذ موارد

  :بودن شرایط بومی -5
 

 معافیت  سنی :ط شرای -6
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 کی حداقل که آزادگان همسر و فرزندان باال، به درصد 05 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، الف:

دارندگان گواهی از معاونت { جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر و سا 

نیروی انسانی بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهادکشاورزی و یا ستاد مشترک 

 .{باشندمی معاف سن حداکثر شرط در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه( از)نیروهای مسلح 
 سا . 5 زانیم تا برادر( و خواهر مادر، پدر، )شامل شهدا معظم خانواده افراد ب:

 .جبهه در حضور مدت زانیم به ،جبهه در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر یدارا رزمندگان پ:

 مدت خدمت سربازی مندرج در کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  ت:

دمت نیروی انسانی )اختیاری یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داوطلبانی که طرح خ ث:

 .مقرر اضافه خواهد شد به حداکثر سن داده اند به میزان انجام خدمت فوق

 

 

 
سامانه ثبت نام  در یکیلکترونا نسبت به ثبت نام 02/22/49لغایت  02/22/49تاریخ  هستند ازملزم  ،طیان واجد شرایمتقاض -2-9

  ند.یاقدام نما http://avasalamat.org   به آدرس موسسه کارآفرینان آواسالمت پورتا  آزمون

 ینترنتیفرم ا ییِهاد نییباشد و پس از تایمسامانهافت شماره پرونده و کدپیگیری از یه مراحل و دریل کلیثبت نام منوط به تکم -0-9

 باشد.یر نمییچ عنوان قابل تغیتوسط داوطلب، اطالعات آن به ه

 شود.داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی به ثبت نام ناقص ترتیب اثر -0-9

ثبت نام نموده  یی از مفادآگهداوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاه -4-9

 نخواهد داشت. یچگونه اعتراضیاست وحق ه

بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت الزم را به عمل  -5-9

 آورند.

 

 

 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانه ثبت نام آزمونورود به  -2-0
 )پیوست شماره دو(تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها. -0-0

 داوطلب. توسط واردشده اطالعات به باتوجه یینها هیدییتا -0-0

 . باشد زیرمندرج در  حاتیتوض با متناسب یستیبا که 0*4یک قطعه عکس  و آپلود اسکن -4-0

 ی شتاب.کارت های بانکی متصل به شبکه ریقط از (پانصد هزار ریا ) ریا  522.222به مبلغ  ینترنتیا پرداخت -5-0

 .کدپیگیری و پرونده شماره افتیدر -2-0
 

 رداوطلبیل تصویه فاینحوه ته: 
 

 :ندیه نمایل تهیط ذیمطابق شرا ل مربوط به عکس خودرایفا

 تمام رخ 0*4عکس  -2

 :مهلت ثبت نام -7
 

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز : -8
 

http://avasalamat.org/
http://avasalamat.org/
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   GrayScaleو سفید( )سیاه  052به صورت  -0

 کسلیپ 022* 422حداکثر  کسل ویپ022* 022  ابعاد : حداقل 0

 dpi222درجه وضوح :  -4

JPGفرمت ذخیره : -5
 کیلو بایت 252حداکثر  :ل یحجم فا -2

 ه شده باشد.یته یتمام رخ بوده ودرسا  جار یعکس -9

 .باشد 0*4و عکس باید  ه زائدیهر گونه حاشو فاقد  ه شدهیح و بدون چرخش تهید در جهت صحیر بایتصو -0

 رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد. -4

 
 

 
 

 

از طریق و نحوه توزیع آن  اعالم وآوا سالمت  موسسه کارآفریناناطالعیه در پورتا  از طریق  ورود به جلسه کارتتوزیع  تاریخ -2-4

 می باشد. سامانه ثبت نام آزمون

 کارت ورود به جلسه قید خواهد شد. و زمان آن در می باشد 22/29/49برگزاری آزمون علمی روز جمعه مورخ  ختاری –0-4

 
 

 

 
 

باشد.ای میسئوا  به صورت چهار گزینه45امتحان تخصصی:-7-71

 یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. تبصره:

 اعالم خواهد شد.موسسه کارآفرینان آوا سالمت اطالعیه در پورتا  از طریق  نمنابع آزمو منابع امتحان : -2-71

 

 
 

 کلیات :  -7-77

نمره  %22تعیین حد نصاب الزم برای نمره علمی : داوطلبین برای استفاده از اعما  امتیازات و سهمیه های قانونی، باید حداقل  الف :

 کل آزمون کتبی را کسب نمایند.

باشند و ایثارگری )به استثناء خواهر و برادر شهید( از شرط تعیین حد نصاب معاف می %05شرکت کننده سهمیه افراد  -2تبصره 

 پردازند .انتخاب این افراد براساس نمره برتر و در بین خود به رقابت می

تا تکمیل ظرفیت کاهش  حد نصاب نمره آزمون کدهدر صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر دانش -0تبصره 

 داده شود.

اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله او  بر اساس نمره برتر حداکثر تا دو برابر ظرفیت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک از  : ب

موسسه می باشد. پورتا طریق

موسسه و با نظارت  ایید آن از سوی نمایندهتو انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام  : ج

 .دانشکده

 :ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -1
 

 آزمون : و منابع مواد -91
 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -99
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 : با رعایت موارد ذیل و  مورد نیاز(نیروی مورد نیاز )طبق جدو  رشته شغلی اعالم نتیجه با توجه به تعداد  : د

  احبه( نمره مص%02( نمره آزمون کتبی )پس از احتساب سهمیه ها ( و سی درصد )%92پذیرش افراد براساس هفتاد درصد) -9 

 باشد.می(«جدو  رشته شغلی مورد نیاز»)طبق  انتخابی محللویت جذب با نیروهای بومی ودر ابتدا ا  - 

.می باشد«جدو  رشته شغلی مورد نیاز»های مندرج در جذب نیرو به ترتیب اولویت،سپس در صورت عدم تکمیل ظرفیت-

 شوشتر.و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی کده دانش گزینشهسته معرفی افراد به   -2
 

 

 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  کدهدانشموسسه و سایت  پورتا  سامانه ثبت نام آزمونمصاحبه از طریق تاریخ  -7-72

 اعالم خواهد شد. شوشتر

 عمل خواهد آمد. مصاحبه به، برابر مجوز استخدامی دواز قبو  شدگان مرحله او  پس از تایید مدارک به میزان  -2-72

با نظارت موسسه به  شوشترعلوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کده دانشآزمون از طریق موسسه و مصاحبه از طریق  تبصره:

 .عمل خواهد آمد
 

 
 

 هشد ینیب شیپ تیظرف تیرعا با یشغل رشته در آزمون و مصاحبه در ماخوذه کل نمره نیباالتر بیترت به داوطلبان انتخاب -7-79

در صورت  باشد، یآگه در شده اعالم تیظرف تعداد بر مازاد و کسانی یشغل رشته در داوطلب دو کل نمره که یموارد در. باشدیم

آخرین معد   ،)کتبی( علمی آزمون نمره بودن برابر صورت دربود و  خواهد انتخاب مالک علمی )کتبی( آزمون نمره ،بر بودنابر

 گرفت. واهدخ قرار عمل مالک مدرک تحصیلی
 

 هسته گزینشمدیریت داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به  -2-79

پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده برای تکمیل  شوشترعلوم پزشکی  کدهدانش

بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.و موسسه افراد ذخیره را 

 باشد.می برتربکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره  -9-79
 

برای  برگزیدگانکلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک الزم پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی از 

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

حتی پس از اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد. در غیر

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

 .به وی مسترد نخواهد شد

 

به  موسسه کارآفرینان آوا سالمت  پورتال سامانه ثبت نام آزمونهرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق 

 بان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.خواهد بود و داوطل  : http://avasalamat.orgآدرس

 

 : تخصصی مصاحبه -92
 

 : تذکرات -93
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 نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگرانشیوه

 : ها سهمیه ( الف

 %52 سهمیه مشمولین اول(

 ـ جانبازان و آزادگان
 ـ فرزندان، همسران، خواهر و برادر شهدا

 باالترو  ۵۲%زان جانباان ندزفرو همسر ـ 
 سال اسارت 1سال و باالتر از  1ن گاآزادان ندزفرو همسر ـ 

 %2 سهمیه مشمولین دوم(

 هاماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ـ رزمندگان با سابقه حداقل 
 هاماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان با سابقه حداقل ان ندزفرو همسر ـ 

 ۲ ۵%ـ فرزندان جانبازان زیر 
 سال اسارت 1ـ فرزندان آزادگان زیر 

 تائیدیه: کننده صادر مراجع ( ب

 : رزمندگان سهمیه اول(

سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در  بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ، ـ1
 ند:به شرح زیر می باش 1/۷/1313نیروهای مسلح از تاریخ 

با امضای  صرفاً نداجا( نهاجا/ داجا/پ /نزاجا) چهارگانه نیروهای و آجا ستاد سطح در جبهه اهیگو ایران اسالمی جمهوری ارتش در ـالف 
 .معاون نیروی انسانی نیروها

سازمان  نیروی قدس/ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نیروهای پنج گانه )نزسا/ ندسا/ هوافضا/ ـ ب
با امضای فرمانده سپاه استان )گواهی سایر رده ها پذیرفته  ون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاًبسیج( با امضای معا

 .نیست(
 ور.با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذک گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحودجا )در  ـ ج
 ا.با امضای معاون نیروی انسانی ناج گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً( ان یراسالمی ری انتظامی جمهووی انیر)در ناجا  ـ د

البته با توجه به اعالم  قابل قبول خواهد بود. ۷/۵/136۷%تا تاریخ  31/6/13۵1گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی    
تا تاریخ  13۵۷/%1/1کل نیروهای مسلح مناطق عملیاتی به سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی در حدفاصل معاونت نیروی انسانی ستاد 

های مذکوراز سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد و در متن اعالم گردیده است، لذا چنانچه گواهی های صادره برای دوره 1/1/13۷۷
 ت.حق علیه باطل به صراحت قید گردد، پذیرش این گواهی ها به منزله حضور در جبهه بالمانع اسهای نبرد  هگواهی عبارت حضور در جبب

، تخانه هاوزارخدمتی پرسنل ی هایترمأموات و همچنین تعهدو ظیفه اران وپاسدزان و جبهه موظفی سربادر یا خدمت ر حضو مدت ـ5
طلبانه تلقی ر داوحضو، عالیزش موت آمؤسساو ها هنشگان داشجویانداماهه  6ح نیز طرو جبهه در نظامی ی هانگاو ارها نمازسا

 د.شونمی

  شوند.نمین مندگارزسهمیه ده از ستفال امت بسیج مشموومقای هاه پایگادی عان بسیجیاو بسیجی ل فعای هاونیر ـ3

 : ها سهمیه سایر دوم(

، رقمی %1ه )بنیاد شهید انقالب اسالمی( و اخذ کد رهگیری طمربو نگاارتأیید  نیاز به نامهان گرریثااسهمیه سایر ده از ستفاای ابر   

 باشد.می

 پیوست شماره یک
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 دوه پیوست شمار
 

  


