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  جذب نيرو به صورت شركتيخوان فرا                         

  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                        
  

  

  

  موسسه كارآفرينان آواسالمت         
  
  
  
  
  

  
 

  

        

 

 
 
 
 
 
 
 

٩١٣٩آبان ماه  
 

 

 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت درآزمون استخدامي



 ١ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

  
  

  

  

  
  
  

حترم توسعه ممعاونت  ٠٤/٠٦/١٣٩٩ مورخ د/٤٠٣٥/٢٠٩شماره  نامهمت در نظر دارد در راستاي موسسه كارآفرينان آوا سال   

افراد واجد از  نفر ١٥تعداد  متبوع بهوزارت در  نگهبان تأمين نيرويجهت  بهداشت درمان و آموزش پزشكيوزارت  مديريت و منابع

  نمايد. جذببه صورت شركتي  مصاحبهكتبي و  آزمونشرايط از طريق 

  

  
  

ـــام      ـــت ن ـــون ثب ـــرفاً آزم ـــورت ص ـــيا بص ـــراً و لكترونيك ـــق از منحص ـــايت طري ـــالمت س ـــان آوا س ـــه كارآفرين ـــه موسس              ب
 انجــام هبــ منــوط نهــايي نام ثبت و شده طراحي ايمرحله چند صورت به نام ثبت شود،مي انجام  http://avasalamat.org  آدرس:

  .باشدمي سيستم از پيگيريكد  و پرونده شماره دريافت و مراحل كليه
   عضو شبكه بانكي هايرتكا از استفاده با داوطلبانالزم است  شود،مي انجام اينترنتي صورت به نام ثبت هزينه پرداخت : ١تذكر 

  نمايند. اقدام نام ثبت به نسبت باشدمي فعال آنها الكترونيكي پرداخت كه شتاب

 ر داوطلبتهيه فايل تصوي نحوه« بخش در مندرج توضيحات طبق را خود عكس اسكن ،سامانه به ازمراجعه قبل : ٢كر تذ«           
  تهيه نماييد. آگهي اين

  رت گيرد.دقت الزم صو نياز بوده لذا در حفظ و نگهداري آن فراخوان موردثبت نام آزمون و كدپيگيري در تمام مراحل :  ٣تذكر  
  

  
  

  

  

  
  

  

  رديف
عنوان رشته 

  شغلي
  شرايط احراز  جنسيت  سن (سال)  تعداد مورد نياز  محل مورد تقاضا

  تهران  نگهبان  ١

  سهميه  عادي

  مرد  ٢٢ - ٢٨
مدرك دارا بودن حداقل 

و حداكثر  تحصيلي ديپلم

  ٣  ١٢  ليسانس

  
  

  
  

  

  (  آگهي بكارگيري نيرو به صورت شركتي  )
 

  گرامي داوطلبان توجه قابل
 :

 جدول رشته شغلي مورد نياز:ـ ١



 ٢ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

  

  داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران. -٢-١

  ين اسالم.اعتقاد به دين مب -٢-٢

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -٢-٣

   )داشتن كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي باشد( عمومي وظيفه خدمت پايان كارت داشتن -٢-٤

ورد م و مراكز رز طب كاشوند به تاييد مراكداشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته  مي -٢-٥
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيتاييد 

  مخدر و روانگردان. نداشتن اعتياد به دخانيات، مواد -٢-٦

  .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر -٢-٧
 .دولتي موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم يا و خدمت از انفصال نداشتن -٢-٨

 .باشند شده منع دولتي خدمات از ذيصالح، و قضائي مراجع آراء موجب هب كه باشند افرادي جمله از نبايد داوطلبان -٢-٩

  .باشندآنها  خدمت بازخريد و بازنشسته يا و دولتي دستگاههاي ساير پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين نبايد از داوطلبان -٢-١٠
  

  
   

  
  

  

  :رشته نگهبان  
  

  تمام تا آخرين روز ثبت نام. شمسي سال ٢٨حداكثر سال سن تمام و  ٢٢حداقل داشتن  -١-٣
  و حداكثر ليسانس ديپلمحداقل داشتن مدرك تحصيلي  -٣-٢
  سانتي متر ١٨٠داشتن حداقل قد  -٣-٣

  باشد. ٥/١٨ - ٢٧) بايد بين بين قد و وزن (نسبت BMIجسماني:  داشتن تناسب -٣-٤

  قبولي در آزمون روانشناختي بر اساس تستهاي روانشناختي مورد عمل -٣-٥

ت شيفت در و بصور اخذ تعهد محضري از نيروهاي جذب شده مبني بر عدم انتقال به ساير واحدهاي وزارتخانه( فقط نگهباني -٣-٦

  گردش)

  موفقيت در آزمون آمادگي جسماني و مصاحبه تخصصي و حراستي -٣-٧

  

  
  ايثارگري: %٢٥سهميه  -٤-١

ان در هر آزمون قانون جامع خدمات رساني به ايثارگر ٢١ماده به پذيرش ايثارگران بر اساس  %٣٠از كل سهميه مجوز جذب،  -

  يابد:استخدامي به شرح ذيل اختصاص مي

تعلق  افراد زير ه برتر بهبنياد شهيد و امور ايثارگران استان و به ترتيب نمربا تاييد سهميه ايثارگري از جانب از سهميه،  %٢٥ -

  مور ايثارگران الزامي مي باشد)و ا (داشتن معرفي نامه از بنياد شهيد.گيردمي
  ـ جانبازان و آزادگان

  :شرايط عمومي  -٢
 

  اختصاصي:شرايط  -٣
 

 : سهميه ها - ٤

 



 ٣ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

  ـ فرزندان شهدا

  و باالتر %٢٥ـ فرزندان جانبازان 

  سال اسارت ١سال و باالتر از  ١ـ فرزندان آزادگان 

  ـ خواهر و برادر شهيد

  ايثارگري: %٥سهميه  - ٤-٢

  گيرد :از سهميه باقيمانده به ترتيب نمره برتر به افراد زير تعلق مي  %٥ -
  هاها و همسر و فرزندان آنماه حضور داوطلبانه در جبهه ٦ـ رزمندگان با سابقه حداقل 

  %٢٥ـ فرزندان جانبازان زير 

  سال اسارت ١ـ فرزندان آزادگان زير 
لين مشمو كليه ابت باتبصره: مشمولين اين سهميه به شرط دارا بودن از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب الزم ، از طريق رق

ذكر مي باشد كليه  الزم بهكل مجوز ها برخوردار خواهند بود. %٥ه (به ترتيب نمره مكتسبه )، از حداكثر گااين سهميه در دانش
  د.درصد از حدنصاب معاف مي باشند و صرفا براساس نمره مكتسبه در رقابت با هم سنجيده مي شون ٣٠ايثارگران 

 م به اخذ ون، ملزارگري، حتي در صورت داشتن كارت شناسايي بنياد شهيد و امور ايثارگراكليه شركت كنندگان سهميه ايث تذكر:

  مي باشند.  شهيدارائه گواهي از بنياد 

  سهميه آزاد: -٤-٣

رداري از ت برخوكليه سهميه باقيمانده مجوز پس از كسر سهميه هاي استخدامي ايثارگران به داوطلبان شركت كننده در صور -

  ج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره برتر اختصاص خواهد يافت. شرايط مندر
  

  

  

  

  :شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معاف يا حسب مورد از شرط سني معتبر، هايتأييديه ارائه شرط به ذيل مورد

  مدت خدمت سربازي مندرج در كارت پايان خدمت به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  :الف
  درصد نيز از حداكثر سن معاف مي باشند. ٢٥ايثارگران مشمول سهميه  ب:

  

  

  
سايت  آدرس يكي بهنسبت به ثبت نام الكترون ١١/٠٧/١٣٩٩لغايت  ٠٥/٠٧/١٣٩٩تاريخ  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از - ٦-١

   اقدام نمايند. http://avasalamat.org   موسسه كارآفرينان آواسالمت
هايي فرم تاييد ن پيگيري از سيستم مي باشد و پس از ثبت نام منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت شماره پرونده و كد -٦-٢

  اينترنتي توسط داوطلب ، اطالعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد.

  شود.داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي به ثبت نام ناقص ترتيب اثر -٦-٣

 :مهلت ثبت نام -٦

 

 شرايط معافيت  سني : -٥

 



 ٤ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

 گهي ثبت نامآ مفاد داوطلب با تكميل ثبت نام و شركت درآزمون صراحتا و بصورت كتبي و با علم كامل اقرار، به آگاهي از -٦-٤

  حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. نموده است و

ه عمل الزم را ب وطه دقتهاي مرب يرايش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تكميل فرمبعد از ثبت نام و تاييد نهايي امكان و - ٦-٥

  آورند.

  
  

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانهورود به  -٧-١

  تكميل فرم ثبت نام هر مرحله و تاييد آنها. -٧-٢

  داوطلب. توسط شده وارد طالعاتا به توجه با نهايي تاييديه -٧-٣

  . باشد زيرمندرج در  توضيحات با متناسب بايستي كه ٣*٤يك قطعه عكس  و آپلود اسكن -٧-٤
  شتاب. ريق كارت هاي بانكي متصل به شبكهط از )هزار ريالششصد ( ريال ٠٠٠/٦٠٠پرداخت اينترنتي به مبلغ  -٧-٥

  .پيگيري كد و پرونده شماره دريافت -٧-٦
  

 داوطلب وه تهيه فايل تصويرنح:   
 

  :مطابق شرايط ذيل تهيه نمايند فايل مربوط به عكس خودرا
  تمام رخ ٣*٤عكس  -١
    GrayScale(سياه و سفيد)  ٢٥٦به صورت  -٢
  پيكسل ٣٠٠* ٤٠٠حداكثر  پيكسل و ٢٠٠* ٣٠٠ـ ابعاد : حداقل ٣
  dpi١٠٠درجه وضوح :  -٤
   JPGفرمت ذخيره :  -٥
  كيلو بايت ١٥٠داكثر ح :حجم فايل  -٦
  سال جاري تهيه شده باشد. در عكسي تمام رخ بوده و -٧
  .باشد ٣*٤و عكس بايد  و فاقد هر گونه حاشيه زائد تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده -٨
  رعايت پوشش اسالمي در كليه عكسها الزامي مي باشد. -٩
  

  
  

واهد خطالع رساني اآوا سالمت  موسسه كارآفرينان سايت رسمينحوه توزيع آن از طريق و  ورود به جلسه توزيع كارت تاريخ -٨-١

  .شد

 توجه به شرايط جاري (هرگونه تغيير در تاريخ برگزاري آزمون با.مي باشد١٨/٠٧/١٣٩٩ مورخ جمعهروز برگزاري آزمون  تاريخ –٨-٢

  ) اطالع رساني خواهد شد.www.avasalamat.orgكشور از طريق سايت رسمي موسسه كارآفرينان آوا سالمت( 

  

  

  

  

 :ورود به جلسه و آزمون كارت توزيع زمان  - ٨

 

نام ومدارك موردنياز : -٧ ثبت   نحوه 



 ٥ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

  

  

  

  نگهبانرشته:  

اطالعات،  آوريي، فنسي و اجتماعي و مباني قانونزبان و ادبيات فارسي، معارف اسالمي، اطالعات سيا :شامل يمواد امتحان -٩-١

  عمومي برگزار خواهد شد) .( آزمون كتبي بصورترياضي، هوش و استعداد ويژه

  يك نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. تبصره:
 
  

  كليات :  -١٠-١

نمره  %٦٠حداقل  ي، بايد: داوطلبين براي استفاده از اعمال امتيازات و سهميه هاي قانونمجاز شدنيين حد نصاب الزم براي تع الف :
  كل آزمون كتبي را كسب نمايند.

رتر و بد براساس نمره باشند و انتخاب اين افراايثارگري از شرط تعيين حد نصاب معاف مي %٢٥افراد شركت كننده سهميه  -١ره تبص
  پردازند .در بين خود به رقابت مي

ت كميل ظرفيتحد نصاب نمره آزمون تا  كميته آزموندر صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز ممكن است حسب نظر  -٢تبصره 

  كاهش داده شود.
 مايي مدارك از طريقبرابر ظرفيت جهت صحت و راستي آز ٣مرحله اول بر اساس نمره برتر حداكثر تا  افراد مجازاعالم فهرست  : ب

  وب سايت موسسه مي باشد. 
ظارت نوسسه و با م ندهماينتاييد آن از سوي و انطباق مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام  : ج

  .وزارتخانه

  مجاز به مصاحبه اعالم خواهد شد. به تعداد سه برابر ظرفيتظرفيت پذيرش  نتيجه با توجه به : د
  واهد بود.خدرصد مصاحبه تخصصي  ٧٠درصد آزمون كتبي( پس از اعمال سهميه ها) و  ٣٠نحوه پذيرش داوطلبان بر اساس  و:

  

  

  

  

  اعالم خواهد شد. سايت رسمي موسسه كارآفرينان آواسالمتيق مصاحبه از طرتاريخ  -١١-١

  واهد آمد.، مصاحبه به عمل خبرابر در رشته نگهبان ٣ ميزانمرحله اول پس از تاييد مدارك به  افراد مجازاز  - ١١-٢

  هاي جسمي و روحي مي باشد. مصاحبه تخصصي نگهبان شامل توانمندي تبصره:
  
  

  

  

  

 آزمون : و منابع مواد - ٩

 

 : نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتيجه -١٠

 

 : تخصصي مصاحبه - ١١

 



 ٦ )٤/٢٤٩٠پالك ، وانير) پايين تر از خيابان دكتر عباسپور( ت وليعصر،موسسه كارآفرينان آوا سالمت  ( تهران، خيابان 

 

  
  

 بيني شده پيش رفيتظ رعايت با شغلي رشته در و مصاحبهكتبي آزمون  در ماخوذه نمره باالترين ترتيب به داوطلبان انتخاب -١٢-١

  گرفت. خواهد قرار معدل ديپلم ، مالكنمره تساوي صورت در. باشدمي
  

 زينشگ ه كلراداطبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به  نهايي داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان -١٢-٢

سه افراد ده و موسشپرونده گزينشي مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكن تلقي براي تكميل  وزارتخانه

  ذخيره را بجاي وي به گزينش معرفي خواهد كرد.

  باشد.مي برتربكارگيري نيروها به صورت تدريجي و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره  - ١٢-٣

  

 رحله دومبراي م برگزيدگانليه اظهارات متقاضي در فرم ثبت نام اينترنتي حمل بر صحت ميشود و مدارك الزم پس از اعالم نتيجه آزمون كتبي از ك

 تقاضيآزمون دريافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شركت در آن، حتي كسب باالترين نمره در بين شركت كنندگان زماني موثر خواهد بود كه م

 دون اينكهباينصورت ثبت نام و امتحان متقاضي در هر مرحله كه باشد كأن لم يكن تلقي شده و  واجد كليه شرايط اعالم شده در آگهي باشد. در غير

  .حقي براي او ايجاد شود، پرونده وي مختومه ميگردد و هيچ وجهي از وجوه دريافتي به وي مسترد نخواهد شد

  

واهد خ  : http://avasalamat.orgبه آدرس سامانه موسسه كارآفرينان آوا سالمت آزمون از طريق  هرگونه اطالع رساني درخصوص

  بود و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
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