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 1 (4/0412پالک ، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور) توانیر(  ولیعصر،ارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان موسسه ک

 

 

 

 
 

 

معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع  00/6/11/د مورخ 4411/021در راستای نامه شماره  رینان آواسالمت در نظر داردموسسه کارآف

شرکتی  نگهبان و نگهبان سرایدار بصورت نفر نیروی 02جهت تأمین تعداد   و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 آزمون آمادگی جسمانی و آزمون کتبی، طریقاز  خراسان شمالیخدمات بهداشتی درمانی  در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و

 اقدام نماید.به شرح ذیل مصاحبه و گزینش 

 
 

 

                                      بتتته موسستتته کارآفرینتتتان آوا ستتتالمت ستتتایت طریتتتق از منحصتتتراً و الکترونیکتتتی بصتتتورت صتتترفاً آزمتتتون ثبتتتت نتتتام     

 انجتام  بته  منتو   نهایی نام ثبت و شده طراحی ای مرحله چند صورت به نام ثبت شود، می انجام  http://avasalamat.org  :آدرس

 .باشد می سیستم از پیگیریکد  و پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه

   عضو شبکه بانکی های کارت از استفاده با داوطلبانالزم است  شود، می انجام نتیاینتر صورت به نام ثبت هزینه پرداخت : 1تذکر 

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

  تهیه فایل تصویر داوطلب نحوه» بخش در مندرج توضیحات طبق را خود عکس اسکن ،سامانه به ازمراجعه قبل : 2تذکر»           

 تهیه نمایید. آگهی این

  نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت الزم صورت گیرد. فراخوان موردثبت نام آزمون و پیگیری در تمام مراحل  کد:  3تذکر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 
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 محل خدمت ردیف
 سهمیه

 نگهبان
نگهبان 

 سرایدار
 شرایط احراز جنسیت

 مرد - 1 ایثارگر بجنوردبیمارستان امام علی )ع(  1

مدرک  حداقلدارا بودن 

 تحصیلی 

 حداکثر  دیپلم و 

 فوق دیپلم

کلیه شغل محل ها 

دارای آزمون کتبی، 

 عملی و مصاحبه 

 .می باشند

 مرد 1 - آزاد مرکز ینگه قلعه شهرستان فاروج 2

 مرد - 2 آزاد خوابگاه دانشجویی شیروان 3

 مرد - 1 رگرایثا خوابگاه دانشجویی شیروان 4

 مرد 1 - آزاد مراکز جامع سالمت حلوا چشمه شیروان 5

 مرد 1 - آزاد مراکز جامع سالمت اوغاز شیروان 6

 مرد 1 - ایثارگر مراکز جامع سالمت ینگه قلعه شیروان 7

 مرد - 1 آزاد مرکز جامع سالمت روستائی گرمه 8

 مرد 1 - ایثارگر جرگالن مرکز جامع سالمت روستائی کالته ابریشم راز و 9

 مرد 1 - آزاد مرکز جامع سالمت روستائی امند مانه و سملقان 11

 مرد 1 - ایثارگر مرکز جامع سالمت روستایی اسالم آباد مانه و سملقان 11

 مرد 1 - آزاد ستاد شبکه بهداشت و درمان مانه وسملقان 12

 مرد 1 - ایثارگر خوابگاه دانشجویی مانه و سملقان 13

 مرد 1 - ایثارگر مرکز آموزش فوریتهای مانه و سملقان 14

 مرد 1 - آزاد مرکز جامع سالمت روستایی قلعه جق بجنورد 15

 مرد 1 - آزاد مرکز جامع سالمت روستایی دراقانلو بجنورد 16

 مرد 1 - ایثارگر مرکز جامع سالمت روستایی بیدک بجنورد 17

 مرد 1 - ایثارگر وستایی کچرانلو بجنوردمرکز جامع سالمت ر 18

 مرد 1 - ایثارگر مرکز جامع سالمت روستایی باغچق بجنورد 19

 مرد - 1 آزاد ستاد دانشکده پرستاری بجنورد 21

 مرد - 1 آزاد دانشکده دندانپزشکی بجنورد 21

 مرد - 3 آزاد بیمارستان جاجرم 22

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 1
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 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. -9-0

 ین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی. اعتقاد به دین مب -0-0

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -9-0

  (پزشکی مورد قبول نمی باشدداشتن کارت معافیت ) حداکثر تا آخرین روز ثبت نام عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن -4-0

) طبق نظر و تایید گروه طب کار شوند داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  می -2-0

 دانشگاه(

 )اخذ تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال دخانیات(مخدر و روانگردان نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد -6-0

 .داشتن سابقه محکومیت جزایی موثرن -7-0

 .دولتی موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن -8-0

 .باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان -1-0

 .باشندآنها  خدمت بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین نباید از داوطلبان -92-0

داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع اعالم شده )فوق دیپلم( مجاز به شرکت در آزمون نیستند و در صورت محرز  -99-0

می تلقی  لم یکن انک آنها  پذیرشیری نهایی، مقاطع اعالم شده در هر مرحله حتی بکارگباالتر از تحصیلی مدرک داشتن شدن 

 و برابر ضوابط و مقررات با آنان برخورد خواهد شد. گردد
 

 

  
 

 

 روز ثبت نام. آخرینتمام تا  شمسی سال 92حداکثر  و سال سن 00حداقل داشتن  -9-9
 .فوق دیپلمو حداکثر  دیپلم حداقلداشتن مدرک تحصیلی  -0-9

 باشد. 2/98 -07( باید بین بین قد و وزن )نسبت BMI جسمانی: داشتن تناسب -9-9

 قبولی در آزمون روانشناختی بر اساس تستهای روانشناختی مورد عمل -4-9

 سانتی متر و باالتر 972دارای قد  -2-9

 داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان )نداشتن لکنت زبان( -6-9

خصوص اندام ها که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق  زادی یا اکتسابی اسکلتی به نداشتن تغییر شکل مادر  -7-9

 شرح وظایف سازمانی باشند.

 نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان -8-9

داشتن سالمت کامل جسمانی و عدم ابتال به بیماری مزمن، واگیر و صعب العالج مانند دیابت ، فشارخون ، آسم، نارسایی کلیه،  -1-9

 ری های پیشرفته قلبی و مانند اینها.بیما

 موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی و مصاحبه تخصصی و حراستی -92-9

 داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل -99-9

 اخذ تعهد محضری از نیروهای جذب شده مبنی بر عدم انتقال به سایر واحد های دانشگاه) صرفاً نگهبانی(-90-9

 :رایط عمومی ش -2
 

 

 اختصاصی:شرایط  -3
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)مرحله دوم( اولین شر  برای دعوت به مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطلب BMIمرحله اول( و اندازه گیری قد)  :1تبصره

راکلینیکی و اهر یک از شرایط را احراز ننماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه) تست آمادگی جسمانی، مصاحبه حضوری، آزمایشات پ

 غیره( جلوگیری بعمل می آید.

ز مراحل فوق، عبور از مرحله قبلی می باشد و در غیر اینصورت داوطلب حق ادامه فرآیند جذب را شر  ورود به هریک ا :2تبصره

 نخواهد داشت.

 

 

 % ایثارگری:22سهمیه  -1-4

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون  09% به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده 92از کل سهمیه مجوز جذب،  -

 یابد: یل اختصاص میاستخدامی به شرح ذ

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق با تایید سهمیه ایثارگری از جانب % از سهمیه، 02 -

 و امور ایثارگران الزامی می باشد( )داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید.گیرد می

 ت جانبازان و آزادگان

 ت فرزندان شهدا

 % و باالتر02ان جانبازان ت فرزند

 سال اسارت 9سال و باالتر از  9ت فرزندان آزادگان 

 ت خواهر و برادر شهید

 % ایثارگری:2سهمیه  -2-4

 گیرد : %  از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می2 -

 ها فرزندان آن ها و همسر و ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ت رزمندگان با سابقه حداقل 

 %02ت فرزندان جانبازان زیر 

 سال اسارت 9ت فرزندان آزادگان زیر 

    درصد ایثارگران تا سقف سهمیه) پنج درصد( الزامی  2موسسات برای مشمولین نمره آزمون استخدامی نصاب  کسب حدتبصره: 

نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر  کسب حد نمی باشد و استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی پنج درصد ایثارگران در صورت

 داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت می پذیرد.

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

 می باشند.  شهیدارائه گواهی از بنیاد 

 سهمیه آزاد: -3-4

کلیه سهمیه باقیمانده مجوز پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورت برخورداری از  -

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

 

 

 

 : سهمیه ها -4
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 :سایر سهمیه ها -4-4

 .( محاسبه و مالک عمل قرار میگیرد4/9)دهمیک و چهار با ضریب نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز مرکز استان با تعاریف ذیل

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد –الف 

مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کالنتری محل ( احراز سکونت داوطلب بمدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی ممهور به  -ب

 گردد.

راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش ،داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی -ج

ی بر تایید ساکن بودن شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت بشر  استشهاد محلی مبن

 مالک عمل قرار گیرد .

 در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالک عمل خواهد بود. -د

 تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام مالک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود . –و 

ل محل مورد تقاضای خود نهایت دقت را بعمل آورند زیرا تغییر محل خدمت داوطلبان می بایست در انتخاب شغ نکته :

به هیچ عنوان به غیر از نظر مدیریت حراست دانشگاه  بکارگیریتعیین شده در زمان ثبت نام تا پایان مدت تعهدات 

 امکان پذیر نمی باشد .
 

 

 

 

 خواهد شد: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن اضافه

و اسارت  آزادگان یک سال فرزندانو  بیست و پنج درصد و باالتر جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان الف(

 باالتر ، از شر  حداکثر سن معاف می باشند.

 سال. 2افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر( تا میزان  ب(

 سربازی انجام شده آقایان. مدت خدمت (ج

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن  (د

 و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها.

قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت پزشکان  داوطلبانی که طرح نیروی انسانی )اجباری یا اختیاری و یا در (ه

 پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.

درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده            2درصد و  02سایر مشمولین ( ی

 حذف می شوند.می باشند، در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام 

 

 

سایت  آدرس نسبت به ثبت نام الکترونیکی به 14/12/1411لغایت  22/11/1411تاریخ  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از -9-6

  اقدام نمایند. http://avasalamat.org   موسسه کارآفرینان آواسالمت

پیگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم  یل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدثبت نام منو  به تکم -0-6

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

 :مهلت ثبت نام -6

 

 شرایط معافیت  سنی : -5
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 شود.داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی به ثبت نام ناقص ترتیب اثر -9-6

آگهی ثبت نام  با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادداوطلب  -4-6

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. نموده است و

را به عمل  های مربوطه دقت الزم بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرم -2-6

 آورند.

 

 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانهورود به  -9-7

 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها. -0-7

 داوطلب. توسط شده وارد اطالعات به توجه با نهایی تاییدیه -9-7

 . باشد زیرمندرج در  توضیحات با متناسب یستیبا که 9*4یک قطعه عکس  و آپلود اسکن -4-7

 شتاب.  ریق کارت های بانکی متصل به شبکهط از (هزار ریال و پنجاه نهصد ) یالر 021 /111پرداخت اینترنتی به مبلغ  -2-7

 .پیگیری کد و پرونده شماره دریافت -6-7
 

 داوطلب نحوه تهیه فایل تصویر:  
 

 :ق شرایط ذیل تهیه نمایندمطاب را فایل مربو  به عکس خود

 تمام رخ 9*4عکس  -9

   GrayScale)سیاه و سفید(  026به صورت  -0

 پیکسل 922* 422حداکثر  پیکسل و 022* 922ت ابعاد : حداقل 9

 dpi922درجه وضوح :  -4

  JPGفرمت ذخیره :  -2

 کیلو بایت 922حداکثر  :حجم فایل  -6

 یه شده باشد.سال جاری ته در عکسی تمام رخ بوده و -7

 .باشد 9*4و عکس باید  و فاقد هر گونه حاشیه زائد تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -8

 رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد. -1

 

 
 

ت اطالع رسانی خواهد و نحوه توزیع آن از طریق سایت رسمی موسسه کارآفرینان آوا سالم ورود به جلسه توزیع کارت تاریخ -9-8

 شد.

اطالع رسانی خواهد  آوا سالمت کارآفرینانتاریخ برگزاری آزمون با توجه به شرایط جاری کشور از طریق سایت رسمی موسسه  -0-8

اطالعیه ها آخرین ا جهت آگاهی از ر (http://avasalamat.org) لذا الزم است داوطلبان بصورت روزانه وب سایت موسسه شد.(

 نمایند. مشاهده

 

 

 :ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -8

 

نام ومدارك موردنیاز : -7  نحوه ثبت 

 

 

http://avasalamat.org/
http://avasalamat.org/


 7 (4/0412پالک ، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور) توانیر(  ولیعصر،ارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان موسسه ک

 

 

 

وری اطالعات، اسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فنزبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی، اطالعات سیا :شامل یمواد امتحان -1-0

 (شددارای نمره منفی می با)آزمون کتبی بصورت عمومی و  و زبان انگلیسی. ریاضی، هوش و استعداد ویژه

 

 

 کلیات: 

 بود. درصد مصاحبه تخصصی خواهد 92اعمال سهمیه ها( و  درصد آزمون کتبی ) پس از 72نحوه پذیرش داوطلبان براساس  الف :

 درصد از نمره آزمون کتبی می باشد. 62حدنصاب نمره آزمون کسب  ب:

مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با  ونکمیته آزمتا سقف ذکر شده، در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز  :1 تبصره

  تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد.حد نصاب  نمرهصالحیت، 

نصاب معاف می باشند و انتخاب این افراد بر اساس نمره برتر  % ایثارگری از شر  تعیین حد02افراد شرکت کننده سهمیه : 1تبصره 

 در بین خود به رقابت می پردازند. و

پس از برابر ظرفیت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک سه مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا  افراد مجازاعالم فهرست  : ت

 وب سایت موسسه می باشد.  از طریقتایید دانشگاه 

 

 

 اعالم خواهد شد. سسه کارآفرینان آواسالمتسایت رسمی مواز طریق پس از اعالم دانشگاه مصاحبه تاریخ  -1-11

 ، مصاحبه به عمل خواهد آمد.برابر  سه میزانمرحله اول پس از تایید مدارک به  افراد مجازاز  -2-11

 .شوندگزینش دانشگاه معرفی می  اداره بهبرابر ،  سهپس از تایید به میزان  دوممرحله  افراد مجازاز  -3-11

 
 

 رعایت با شغلی رشته در و مصاحبه ، آمادگی جسمانیکتبیآزمون  در ماخوذه نمره باالترین ترتیب به نداوطلبا انتخاب -1-12

 گرفت. خواهد قرار معدل دیپلم ، مالکنمره تساوی صورت در. باشد می بینی شده پیش ظرفیت
 

 دانشگاه گزینش هستهلت مقرر به طبق برنامه تنظیمی در مه نهایی و اسامی نتایجموظفند پس از اعالم  پذیرفته شدگان -2-12

پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای برای تکمیل 

 وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

 باشد.می برتربکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره  -3-12

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

برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب باالترین نمره در بین  برگزیدگان

اینصورت ثبت نام و  ه متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد. در غیرشرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود ک

امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پرونده وی مختومه میگردد و 

 .هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد نخواهد شد

 آزمون : و منابع مواد -9

 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -10

 

 : تخصصی مصاحبه -11

 

 : تذکرات -12

 


