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بهداشتی و نفر نیروی شرکتی در واحدهای   173موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد جهت تأمین تعداد     

 اقدام نماید.به شرح ذیل پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش  درمانی استان آذربایجان شرقی

 جدول رشته شغلی مورد نیاز: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -9
 

 ردیف
عنوان 

 شغل

 تعداد 

مورد 

 نیاز

 شرایط احراز طبقه بندی مشاغل نیازمحل جغرافیائی مورد  مرد زن

1 
کارشناس 
فوریتهای 

 پزشکی
 ✓ - نفر 11

نفر ـ  1نفر ـ ایل وردی کلیبر  1تبریز  برای پایگاههای اورژانس :

نفر ـ ایوند شبستر  2نفر ـ یکان کهریز مرند  1کالله اسالمی خدا آفرین
 نفر 2نفر ـ مجید آباد اهر  2نفر ـ آقکند میانه  1نفر ـ سهند اسکو  1

 –دارابودن مدرک تحصیلی کارشناس هوشبری 
داشتن پرستاری و فوریت های پزشکی و 

 رانندگی2 گواهینامه پایه
 دارای مصاحبه تخصصی 

2 

کاردان و 
کارشناس 
فوریتهای 
پزشکی  
)راننده 

 آمبوالنس(

 ✓ - نفر 14

نفر ـ  1نفر ـ کلیبر  2راننده آمبوالنس برای بیمارستانهای : عجب شیر 
 3نفر ـ ورزقان  4نفر ـ بستان آباد  3نفر ـ ملکان  4نفر ـ میانه  3بناب 

نفر ـ  1نفر ـ مرند  3نفرـ هریس  1هشترود نفر ـ  3نفر ـ چاراویماق 
 نفر 1نفر ـ آذرشهر  4شبستر 

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان یا کارشناس 
هوشبری و فوریت های پزشکی و پرستاری، 

 رانندگی 2پایه  گواهینامهداشتن 

3 
کاردان 

فوریت های 
 پزشکی

 ✓ - نفر 101

نفر ـ  1اسالمی خدا آفریننفر ـ کالله  3نفر ـ ایل وردی کلیبر 31تبریز 
نفر ـ  4نفر ـ عریان تپه مرند  4نفر ـ یکان کهریز مرند  1احمد آباد جلفا 

نفر ـ ایوند  1نفر ـ ارزیل ورزقان  3نفر ـ بناب  3جوان قلعه عجب شیر 
نفر ـ سهند  4نفر ـ شیران هریس  2نفر ـ شیخ ولی شبستر  3شبستر 

 1نفر ـ ترک میانه  1ساران میانه نفر ـ کوه 4نفر ـ آقکند میانه  1اسکو 
نفر ـ  1نفر ـ ستار خان اهر  1نفر ـ مجید آباد اهر  3نفر ـ دادلو میانه 

 نفر 2زنجیر بالغ اهر 

پرستاری، دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان 
هوشبری و فوریت های پزشکی و گواهینامه پایه 

 رانندگی2
 دارای مصاحبه تخصصی 

1 

کارشناس 
فناوری 
 اطالعات
 سالمت

 نفر( 1ورزقان )هرکدام  –اهر  –بستان آباد  –هشترود  ✓ ✓ نفر 1

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی فناوری 
اطالعات سالمت یا کارشناسی ارشد فناوری 

اطالعات سالمت یا انفورماتیک پزشکی )مشروط 
 به دارابودن کارشناس فناوری اطالعات سالمت (

 دارای مصاحبه تخصصی 

4 
 کارشناس

 رایانه
 نفر( 1هریس )هرکدام  –چاراویماق  –خامنه شبستر  ✓ ✓ نفر 3

کارشناسی کارشناسی یا دارابودن مدرک تحصیلی 
 مهندسی کامپیوتر ارشد 

کارشناسی کارشناسی یا دارابودن مدرک تحصیلی 
فناوری اطالعات )گرایش شبکه های  ارشد

 کامپیوتری

پزشکی مشروط به  انفورماتیک کارشناسی ارشد( 
  کارشناسی مرتبط

 دارای مصاحبه تخصصی 

 ✓ - 110 نگهبان 1

نفر( ـ بناب ـ هشترود ـ اهر ـ ورزقان  1برای بیمارستانهای : چاراویماق )
نفر( ـ میانه ـ هریس  3نفر( ـ بستان آباد ـ شبستر )هرکدام  1) هرکدام 

نفر( ـ ملکان ـ عجب شیر ـ اسکو  2ـ کلیبر ـ جلفا ـ مرند )هرکدام 
 نفر( 1)هرکدام 

 زن (نفر  7نفر مرد ـ  33تبریز ) 

دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم و کارشناسی در 
رشته های اطالعات و امنیت عمومی ، علوم 

انتظامی ، اطالعات و عملیات صحنه ، عملیات 
 واکنش سریع ، مدیریت حرفه ای ایمنی و حفاظت

 دارای مصاحبه تخصصی 

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون           
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برای مراکز خدمات جامع سالمت: گوگان آذرشهر ـ ممقان آذرشهرـ 
ایلخچی اسکو ـ   خسرو شهر تبریز ـ جلفا ـ ترکمنچای میانه ـ 

 نفر( 1بخشایش هریس ـ خمارلو خدا آفرین )هرکدام 
سیه رود جلفا ـ کشکسرای مرند ـ یامچی مرند ـ آغکند میانه ـ ترک 

 نفر( 2میانه ـ خاروانا ورزقان ـ خواجه هریس ـ هوراند )هرکدام 

 

7 
سرایدار ، 
خدمات و 

 پذیرش
 ✓  نفر 38

نفر( ـ ینگجه آذرشهر ـ کردآباد اسکو ـ  2تبریز ـ سردرود تبریز )هرکدام 
نقدوز اهر ـ آقبراز اهر ـ ورگهان اهر ـ رواسجان اهر ـ اهر ـ آالنق 

بستان آباد ـ باشسیز کوه بستان آباد ـ قره بابا بستان آباد ـ کرد کندی 
ز ـ سهالن تبریز ـ الوار بستان آباد ـ بناب ـ بارانلو تبریز ـ آناخاتون تبری

علیا تبریز ـ الوار سفلی تبریز ـ اسفهالن تبریز ـ تازه کند تبریز ـ خلجان 
تبریز ـ کوجوار تبریز ـ ینکی اسپیران تبریز ـ اسنجان تبریز ـ الهیجان 
تبریز ـ لیقوان تبریز ـ زرنق تبریز ـ فتح آباد تبریز ـ بیرق تبریز ـ نوجه 

آغچه ریش چاراویماق ـ شیویار چاراویماق ـ مهر جلفا ـ شجاع جلفا ـ 
ورقه علیای چاراویماق ـ محمود آباد خدا آفرین ـ مردانقم خدا آفرین ـ 

جانانلو خدا آفرین ـ خمار لو خدا آفرین ـ تیل شبستر ـ دیزج خلیل 
شبستر ـ کوثر شبستر ـ مزرعه شبستر ـ نظرلوی شبستر ـ هرکالن 

چای کلیبر ـ قره قیه کلیبر ـ  عجب شیر ـ خضرلو عجب شیر ـ پیغان
نجف تراکمه کلیبر ـ قلعه کندی کلیبر ـ اربطان مرند ـ ارسی مرند ـ 

النجق مرند ـ بنگین مرند ـ پیام مرند ـ دیزج حسین بیگ مرند ـ کلین 
قیه مرند ـ هرزند عتیق مرند ـ یالقوز آغاج مرند ـ یکان کهریز مرند ـ 

ی مرند ـ بایقوت ملکان ـ تپه اردک لو مرند ـ یامچی مرند ـ کشکسرا
اسماعیل آباد ملکان ـ آقمنار ملکان ـ لک لر ملکان ـ مبارک شهر 

ملکان ـ لیالن ملکان ـ میانه ـ آچاچی میانه ـ آرموداغ میانه ـ آوینلبق 
میانه ـ آغکند میانه ـ طوق میانه ـ غریب دوست میانه ـ کوکدرق میانه ـ 

گویجه سلطان ورزقان ـ خرمالوی کوندوغدی میانه ـ مسقران ورزقان ـ 
هریس ـ ارباطان هریس ـ آتش بیگ هشترود ـ بایقراکوه هشترود ـ 

 نفر( 1ذوالبین هشترود ـ سلوک هشترود ـ هوراند )هرکدام 

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
 ) بومی، متاهل (
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  نظام جمهوری اسالمی ایران.داشتن تابعیت 

 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی 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 

  شوند به تایید مراکز طب    و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  میداشتن سالمت جسمانی و روانی

 کار مورد تایید سازمان تامین اجتماعی

 .نداشتن اعتیاد به دخانیات، موادمخدر و روانگردان 

 .نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر 

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

 شبده  منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موج  به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان 

 باشند.

    داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی و قراردادی دستگاههای دولتی و یا بازنشسبته و بازخریبد

 .باشندخدمت آنها 
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 تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی:
 

 افرادی که مجاز به شرکت دراین آزمون نیستند عبارتند از:

 های اجرایی. مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه 

 موسسبات  و هبا  دستگاه وسایر دانشكدهتوسط واحدهای تابعه  اخراج شدگان یا و خدمت از انفصال شدگان 

 دولتی

  باشند. شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موج  به که افرادی 

 یموسسبات  وابسته به دولت و یسازمان ها و یدولت یشرکت ها سازمان ها، ریکه تعهد خدمت به سا یافراد 

 .  آنها مستلزم ذکر نام است دارند که شمول قانون بر

 یعلمب  یهبا  دانشبكده دارک رشته تحصیلی آگهی شده و هم چنین مب  دارندگان مدارک تحصیلی معادل در 

 وزارت بهداشبت،  دییمورد تأجهت رشته های شغلی بهداشتی و درمانی  درمان بهداشت و طهیدرح یکاربرد

 .باشد ینمی درمان و آموزش پزشك

   داوطلبانی که در حال انجام طرح قانونی در رشته های اجباری موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشبكان

 هستند.

 .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.شرایط اختصاصی:  -9
 

 شرایط سنی:

 .روز ثبت نام آخرینتاریخ  تاسال  42حداکثر سال و  02حداقل سن  داشتن ـ 

 شرایط معافیت / اضافه شدن سن به حداکثر سنی: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ -4

 های معتبر، حس  مورد از شرط سنی معاف یا به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه    

 سابقه باالتر و سال یك حداقل که آزادگان فرزندان ،انجانباز فرزندان فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان، الف:

 .دارند اسارت

 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 قال  تمدید طرح( را با استناد قانون : ج

 اند، به میزان انجام خدمت فوق. خدمت پزشكان و پیراپزشكان انجام داده

 سال( 5ه معظم شهدا )پدر،مادر، خواهر و برادر تامیزان افراد خانواد :د

 به میزان مدت حضور در جبهه. ماه حضور داوطلبانه در جبهه، 6رزمندگان دارای کمتر از  :ه

  :به غیر از رشته شغلی سرایدار، خدمات و پذیرش شرایط بومی برای کلیه رشته های شغلی اعالمی -5

سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون  07/27/3144مورخ  164433با توجه به بخشنامه شماره 

مجلس شورای اسالمی، نمره مكتسبه  36/26/3144قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  44اصالح ماده 

داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضری  یك و چهاردهم محاسبه و مالک 

 می گیرد.عمل قرار 

 الف( شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطل  با شهرستان مورد تقاضا یكی باشد.



 

 5 4/0442خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پالک  تهران،

 

ب( سكونت داوطل  به مدت ده سال با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کالنتری 

 محل( احراز گردد.

بیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره ج( داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا د

آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط 

 استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد.

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

 بود.

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

 شرایط بومی بودن برای رشته شغلی سرایدار، خدمات و پذیرش: -6

جذب سرایدار، خدمات و پذیرش صرفا می باید به صورت بومی صورت گیرد. جذب سرایدار، خدمات و 

پذیرش غیربومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی یكی از شرایط زیر را داشته باشند تا بومی 

 تلقی گردند:

محل تولد داوطل )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای جذب سرایدار،  الف(

دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز خدمات و پذیرش یكی باشد و همچنین سكونت داوطل  حداقل به مدت 

 ثبت نام در روستاهای مورد نظر محرز گردد.

حداقل دو مقطع کامل تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی،متوسطه( و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید  ب(

دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی)ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا و یا شهرستان مورد 

طی کرده باشد و همچنین سكونت داوطل  به مدت حداقل دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز اضای پذیرش تق

 ثبت نام در روستاهای مورد نظر محرز گردد.

احراز شرایط سكونت داوطلبان مندرج در بندهای الف، ب از طریق شورای اسالمی روستا)ممهور به  :9تبصره

اعضای شورای روستا( و خانه بهداشت و تایید مرکز بهداشت شهرستان  3وه مهر و امضای رئیس و نصف بعال

 انجام می پذیرد.

چنانچه داوطلبان مذکور تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل و یا انجام دوره خدمت ضرورت : 2تبصره

، مرکز بهداشت و سربازی، اشتغال در خارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آنكه شورای اسالمی

منطقه  رخانه بهداشت، بومی بودن و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قم

مورد تقاضا گواهی نماید شرکت ایشان در آزمون ورودی بالمانع است. لذا برای گروههای مذکور اقامت دو 

 سال اخیر در روستا ضرورت ندارد.

ود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل دو نفر می بایست از افراد در صورت عدم وج :9تبصره

 واجد شرایط روستاهای همجوار خانه بهداشت به ترتی  ذیل ثبت نام به عمل آورد:

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان. الف(

در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت می توان از  ب(

کیلومتری پس از تایید  12روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامعه سالمت مربوطه تا شعاع 

 مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام افراد واجد شرایط نمود.
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کیلومتری مطابق بند الف و ب افراد بومی روستای  12بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع  نکته:

 اصلی تعریف می گردند.

 شرایط و معیارهای تعیین شده جهت جذب، بکارگیری و گزینش نیروهای حفاظت فیزیکی)نگهبان( -7

 گزینش دارا بودن شرایط عمومی استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و -3

 آمادگی جسمانیموفقیت در آزمون  -0

 سانتی متر 372 قد داشتن حداقل -1

)موارد خاص طرح در باشد. 5/33-07)نسبت وزن به قد( باید بین BMIدارا بودن تناس  جسمانی: -4

 کارگروه(

 سال تا روز ثبت نام 10و حداکثر  02داشتن حداقل سن  -5

 معافیت پزشكی مورد قبول نمی باشد(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه) کارت  -6

احراز سالمت جسمانی و روانی با تایید پزشك معتمد واحد استخدام کننده) عدم هرگونه معلولیت جسمی  -7

 و روانی( در صورت نیاز به ارجاع به پزشك متخصص.

 سوء پیشینه کیفریعدم ارائه گواهی  -3

و روانگردانها)اخذ تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال  ارائه گواهی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر -4

 دخانیات(

قال به سایر مشاغل را نخواهند داشت و الزاما می بایست تعهد محضری تسال حق ان 35پذیرفته شدگان  -33

 در این خصوص ارائه نمایند.

آزادگان، ایثارگران، داشتن سابقه حضور فعال در بسیج و وابستگی به خانواده معظم شهدا،  نکته:

رزمندگان و نیز تاهل و کسب مقامات ورزشی و فرزند پرسنل) شاغل و بازنشسته( در شرایط 

 مساوی بعنوان امتیاز در اولویت بکارگیری لحاظ گردد.

 انتخاب داوطلبان با سقف سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک و گذراندن مراحل پذیرش -31

 امور بنیاد شهید و براساس هماهنگی های بعمل آمده با ع خدمت رسانی به ایثارگران وقانون جام 21به استناد ماده

 و کار ذیل انجام می پذیرد: رعایت ساز محل سهمیه های مربوطه با ایثارگران استان جذب ایثارگران از

 % ایثارگری:25سهمیه  -8

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر  03% به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده 05از کل سهمیه مجوز جذب،  -

 آزمون استخدامی به ترتی  نمره فضلی به افراد زیر تعلق می گیرد:

 ب جانبازان و آزادگان

 ب فرزندان و همسران شهدا

 % و باالتر05ب فرزندان و همسران جانبازان 

 سال اسارت 3سال و باالتر از  3ب فرزندان و همسران آزادگان 

 برادر شهید ب خواهر و

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

 .اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود
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 % ایثارگری:5سهمیه  -1

 گیرد: برتر به افراد زیر تعلق می% از سهمیه مجوز جذب به ترتی  نمره 5 -

 ها ها و همسر و فرزندان آن در جبهه حضور داوطلبانهماه  6ب رزمندگان با سابقه حداقل 

 %05ب فرزندان جانبازان زیر 

 ب فرزندان آزادگان زیر یك سال اسارت

: مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی  از طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه تبصره

 % کل مجوز ها برخوردار خواهند بود. 5در دانشگاه )به ترتی  نمره مكتسبه(، از حداکثر 
 

ی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به اخذ کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری، حتی در صورت داشتن کارت شناسای : 9تذکر  

 .اقدام نمایندنامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران  و ارائه گواهی مطابق با شیوه

قانون جامع خدمات رسانی ببه   03درصد )موضوع ماده 5درصد و 05استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی  : 2تذکر  

 .پذیرد ق شرکت درآزمون و در رقابت با مشمولین این ماده  انجام میایثارگران( دراین آزمون صرفاً ازطری

 شهرستان هایی که یك ظرفیت دارند اعمال نخواهد شد.% در مشاغل 5% و 05سهمیه  : 9تذکر

 :توجه مهم*
 

درصد سایر ایثارگران نمی باشبند ببه    5مجاز به بهره مندی ازسهمیه استخدامی % ایثارگران، 05مشمولین سهمیه 

عبارت دیگر هرداوطل  ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرفاً ازیكی ازسهمیه های مشخص شده براسباس  

 ضوابط مربوطه استفاده نماید.

 تائیدیه: کننده صادر مراجع

 : رزمندگان سهمیه الف(

سازمانهای مجاز صادر کننده  بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح،  -1

 باشند: به شرح زیر می 3/7/3141گواهی جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ 
  پداجا/ نهاجا/ نداجا(الف ب در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه )نزاجا/ 

 با امضای معاون نیروی انسانی نیروها. صرفاً 

ب ب در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نیروهای پنج گانه )نزسا/ ندسا/ هوافضا/ نیروی 

با امضای فرمانده سپاه استان   قدس/ سازمان بسیج( با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً

 )گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست(.

با امضای معاون نیروی انسانی   ج ب در ودجا )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً

 وزارت مذکور.

با امضای معاون نیروی انسانی  تمرکز صرفاً ان ( گواهی جبهه به صورت میراسالمی ری انتظامی جمهووی ا)نیرد ب در ناجا 

 ناجا.

خدمتی پرسنل ی ها یترمأموات و همچنین تعهدو ظیفه اران وپاسدزان و جبهه موظفی سربادر یا خدمت ر حضومدت  -2

، عالیزش موت آمؤسساو ها  هنشگان دانشجویاداماهه  6ح نیز طرو جبهه در نظامی ی ها نگاو ارها نمازسا، تخانه هاوزار

 د.شو طلبانه تلقی نمیر داوحضو

 شوند.  ن نمیمندگارزسهمیه ده از ستفال امت بسیج مشموومقای ها هپایگادی عان بسیجیاو بسیجی ل فعای هانیرو -3
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طه )بنیاد شهید انقالب اسالمی( و اخذ کد رهگیری  مربون گاارتأیید ان نیاز به نامه گرریثااسهمیه ده از سایر ستفاای ابر -4 

 باشد. رقمی، می 30

 عادی: سهمیه معلولین -91

سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و دارا بودن توانایی انجام کار در  -

شهرستان شغل مورد نظر با تائید کمیسیون پزشكی دانشگاه علوم پزشكی استان، به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی 

 تعلق خواهد گرفت.

 سهمیه آزاد: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -99

شرایط مندرج  ، تمامی باقیمانده سهمیه براساس ضوابط وو معلولین عادی پس ازکسر سهمیه های ایثارگران

 درآگهی به داوطلبان عادی به ترتی  نمره فضلی تعلق خواهد گرفت.

 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:  -92

می بایست دارای « اجباری»مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیرا پزشكان دررشته های دارای طرح الف(

 معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

وزارت متببوع   30/32/3147/د  مورخبه  3630/027درخصوص داوطلبانی که ببه اسبتناد بخشبنامه شبماره     ب(

 مجاز به شرکت در آزمون می باشند.نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، 

*مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود )مـدت  

 اجباری( می باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.زمان 

 شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته شغلی فوریتهای پزشکی: -99
 

 عببالوه بببر شببرایط مربوطببه، داشببتن شببرایط ذیببل الزامببی        فوریتته هتتای پ  تت    درخصببوص رشببته شببغلی    

 می باشد.

واگیر وصع  العالج مانند دیابت، فشبار خبون،    داشتن سالمت کامل جسمانی وعدم ابتال به بیماریهای مزمن،  (3

 آسم، نارسایی کلیه، بیماریهای پیشرفته قلبی ومانند اینها.

 نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب وروان. (0

نداشتن تغییر شكل مادرزادی یا اکتسابی اسكلتی بخصوص اندام ها )که مغایر با توان فیزیكی پرسنل درارائبه   (1

 ازمانی باشد(خدمت طبق شرح وظایف س

 داشتن قدرت تكلم طبیعی زبان )نداشتن لكنت زبان( (4

 داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل. (5

 باالتر. سانتی متر و365دارای قد  (6

 .34و بیشتر از  12کمتر از   BMI(index Body Mass)دارای شاخص توده بدنی  (7

 ( تا تاریخ آخرین روز ثبت نام. 0دارای گواهینامه رانندگی آمبوالنس پایه دوم یا )ب (3

داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح )ببدین منظبور ازحبداکثر سبه      (4

سبمانی  برابر ظرفیت داوطلبان واجد شرایط به ترتی  نمره فضلی و پس از اعمال سهمیه ها آزمون آمبادگی ج 

 به عمل خواهد آمد.(
 

اولین مرحله ازمصاحبه می باشد و درصورتی که داوطل  هریبك ازایبن شبرایط را       BMIاندازه گیری قد و تذکر :

 انجام سایر مراحل مصاحبه باز می ماند. احراز ننماید از
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 مهلت ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -94
 

به ثبت نام الكترونیكی  نسبت 28/12/1399 لغایت 20/12/1399 تاریختوانند از  متقاضیان واجد شرایط، می

 اقدام نمایند.

 تذکرات قبل از ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -95
 

  انجام می شود. مرورگر فایرفاکسثبت نام فقط از طریق 

  باشد و پس از تایید  پیگیری از سامانه می و دریافت شماره پرونده و کدثبت نام منوط به تكمیل کلیه مراحل

 باشد. نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطل ، اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی

  شودنمیبه ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد. 

 درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفاد داوطل  با تكمیل ثبت نام و شرکت 

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. آگهی ثبت نام نموده است و

  لذا افراد در تكمیل فرمهای مربوطه دقت الزم امكان ویرایش اطالعات وجود نداردبعد از ثبت نام و تایید نهایی ،

 را به عمل آورند.

 بانكی های کارت از استفاده با الزم است داوطلبان شود، می انجام اینترنتی صورت به نام ثبت هزینه پرداخت 

 نمایند. اقدام نام ثبت به نسبت باشد می فعال آنها الكترونیكی پرداخت که شتاب عضو شبكه

 نحوه و هزینه ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -96
 

  به آدرس:  نام آزمون سامانه ثبتورود بهhttp://avasalamat.org  

 .تكمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها 

 داوطل . توسط شده وارد اطالعات به توجه با نهایی تاییدیه 

  الزم باشد توضیحات با متناس  بایستی که 1*4اسكن و آپلود یك قطعه عكس . 

  از طریق کارت های بانكی متصل به شبكه شتاب. ریال( نهصد هزارریال) 000/900پرداخت اینترنتی به مبلغ 

 پیگیری. کد و پرونده شماره دریافت 

 نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ مدارک الزم برای ثبت -97

  تهیه فایل تصویرداوطلب نحوه:  

 را مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند: فایل مربوط به عکس خود

 تمام رخ 1*4عكس  -3

   GrayScale)سیاه و سفید(  056به صورت عكس  -0

 پیكسل 122* 422حداکثر  پیكسل و 022* 122: حداقل ب ابعاد1

 dpi322: درجه وضوح -4

  JPG: فرمت ذخیره -5

 کیلو بایت 352حداکثر : حجم فایل -6

 سال جاری تهیه شده باشد. در تمام رخ بوده و عكس باید -7

 باشد. 1*4تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد و عكس باید  -3

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

http://avasalamat.org/
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ی ثبت نام  کنید، پیش از ورود به صفحه یا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می دیگریاگر خود یا شخص    

 .این اطالعات را تهیه و در دسترس داشته باشید

 

 فهرست مدارک الزم برای ثبت نام    

 : دارای مدارک ذیل باشند زمان ثبت نام درصرفا داوطلبانی می توانند دراین آزمون ثبت نام نمایند که 

o  قید معدل  شرایط احراز مندرج در آگهی با مدرک و مقطع تحصیلی مندرج درآخرین 

o شناسنـامه عکسدار و کارت ملی 

o  کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )ویژه آقایان( تا تاریخ آخرین روز ثبت نام 

o مدارک دال بر ایثارگری 

o در رشته های اجباریپیرا پزشکان  خدمت پزشکان ویا معافیت برای مشمولین قانون  گواهی پایان طرح و 

o معـدل آخرین مدرک تحصیلی 

 اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید: 

 ، موارد زیر را رعایت نمایید:دهدروی نام برخی داوطلبان در آزمون ها ممكن است  برای پیشگیری از مشكالتی که در ثبت   

  به خصوص عكس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار قبل از تایید نهایی، اطالعات و

 نكنید.

  تهیه یك برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی

 طل  الزامی است.ودا

 ورود به صفحه ثبت نام آزمون: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ -98
 

( می توانید به صفحه ثبت نام آزمون وارد www.avasalamat.orgورود به صفحه اصلی پورتال موسسه )بعد از     

 شوید:
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 «آخرین فراخوان های استخدام»از طریق منوی  گام اول:

 انتخاب فراخوان مربوطه از فهرست فراخوان های استخدام موجود در پورتال موسسه گام دوم:

 ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.درآزمون: .ـ.مراحل ثبت نام  -91

ب پس از انتخاب گام دوم وارد صفحه اطالعات آزمون مربوطه شامل: آگهی فراخوان )همین دفترچه( و صفحه ورود 3

 ثبت نام خواهید شد.

اطالعات مربوطه را تكمیل نموده و در انتها پس از تایید نهایی شماره پرونده خود را از طریق  ب در صفحه ثبت نام0

 پیامك دریافت می نمایید.

 ب سپس شماره مذکور را جهت واریز هزینه وارد نموده و به درگاه پرداخت بانك ملی)سداد( هدایت خواهد شد.1

 ری از طریق پیامك دریافت خواهید نمود.ب در انتها پس از پرداخت و تایید آن یك کد پیگی4

 :در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت « کدپیگیری» توجه

 الزم صورت گیرد.

 

 

 

  آزمون:زمان توزیع کارت ورود به جلسه و  -21

 موسسه کارآفرینان آوا  وب سایتاز طریق  و تاریخ دقیق آزمون متعاقبا ورود به جلسه تاریخ توزیع کارت

 .اعالم می گرددسالمت 

  و منابع آزمون:  سوال -29

  شامل زبان و ادبیات فارسی،  گزینه ایبصورت چهارسوال  62تعداد سواالت آزمون توانمندیهای عمومی

معارف اسالمی، اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فن آوری اطالعات، ریاضی و هوش و استعداد 

 .ویژه، زبان انگلیسی

 برای هر رشته شغلی سوال بصورت چهار گزینه ای 62تخصصی آزمون  تسواال تعداد . 

 نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه :  -22 
 

درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین   52تعیین حد نصاب الزم برای نمره بر مبنای کس  حداقل  الف(

 هر رشته شغلی خواهد بود. امتیاز آزمون در

حد نصاب نمره آزمون تا تكمیل  دانشگاهدر صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممكن است حس  نظر  - 3تبصره 

 ظرفیت کاهش داده شود.

باشند و انتخاب این افراد  % ایثارگری از شرط تعیین حد نصاب معاف می05افراد شرکت کننده سهمیه  - 0تبصره 

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

( بر اساس نمره برتر اعالم شده در هر رشته شغلی مطابق با ظرفیتاعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول ) ب(

 از طریق پورتال موسسه. برابر ظرفیت مورد تقاضا سهبه تعداد  جهت صحت و راستی آزمایی مدارک

 

 منابع و نحوه پذیرشها،  سوالآزمون،  زمان توزیع کارت: سومبخش 
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 اعالم نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز )طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز( و با رعایت موارد ذیل :  ج(

 

)پس از احتساب  %( نمره آزمون مصاحبه70هفتاد درصد)براساس  نگهبانپذیرش افراد در رشته شغلی  -9

 خواهد بود. %( نمره آزمون کتبی30سی درصد )ها( و  سهمیه

براساس باالترین نمره فضلی مكتسبه انجام  سرایدار، خدمات و پذیرشپذیرش افراد در رشته شغلی  -2

 خواهد شد.

)پس از احتساب  %( نمره آزمون کتبی70هفتاد درصد)براساس  برای سایر رشته های شغلی پذیرش افراد -9

 خواهد بود. %( نمره مصاحبه30سی درصد )ها( و  سهمیه

 معرفی افراد به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. -4

 

 .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.مصاحبه تخصصی :  -29

 .تاریخ مصاحبه از طریق سامانه موسسه اعالم خواهد شد 

  مجوز بكارگیری مصاحبه تخصصی به عمل خواهد آمد. برابر  سهاز قبول شدگان مرحله اول پس از تائید مدارک به میزان 

 باشد: مصاحبه تخصصی شامل سنجش توانمندیهای ذیل می : 9تذکر 

 تجربه                                          

 مهارت                         

  آموزشهای عمومی و مرتبط 

 همكاریو با  تبریزعلوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاهاز طریق مصاحبه های تخصصی  :2تذکر

 موسسه به عمل خواهد آمد.

 .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.ـتذکرات مهم :  -24

تخصصی توسط موسسه  آزمون عمومی و تعیین نمرات داوطلبان در ازمتقاضیان پس ب باتوجه به اینكه مدارک 3

با شرایط مندرج دراین آگهی باشد هیچ گونه حقی  بررسی خواهد شد لذا درصورتی که مدارک داوطلبان مغایر

حتی درصورت  مصاحبه استخدامی و اعالم نتایج، هرمرحله از آزمون، در وبرای متقاضی ایجاد نخواهد کرد 

داوطل  حق هیچ گونه اعتراضی ندارد  اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطل  سل  خواهد شد و پذیرش نهایی،

 ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذی ربط استعالم خواهد گردید وتطبیق اولیه انجام شده مالک قطعی بر

 الت مدارک نخواهد بود.اص
 

براساس اطالعات ثبت نامی )خود  که اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک( ب با توجه به این0

گیرد و به دلیل اینكه در هنگام  های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می داوطلبان و سهمیه اظهاری(

مندی داوطل  از اولویت یا امتیاز  شده به نحوی که منجر به بهره بررسی مدارک هرگونه تغییر دراطالعات وارد

فرم  ست ورود اطالعات مذکور درا سازد لذا الزم مربوطه گردد کل فرآیند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می

چون امكان . صداقت صورت گیرد تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر درکافی نت صورت می گیرد( با دقت و

داوطل  حق هیچگونه  باشد و هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امكانپذیر نمی ح اطالعات مذکور دراصال

 اعتراضی نخواهد داشت.
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شرایط اعالم شده درمتن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت  ب مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و1

ی که داوطل  درزمان تكمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعات

عهده داوطل  خواهد بود و در  نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر می

مراحل آزمون )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی( محرز شود داوطل  به  هرمرحله از

عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است به این ترتی  از امتیاز مربوطه  اشتباه و یا به

محروم گردیده و درصورت انعقاد قرارداد، چنانچه فاقد شرایط مندرج درآگهی است از انجام مراحل بعدی  محروم و

 خواهد داشت.قرارداد مربوطه لغو و بالاثر می گردد و داوطل  حق هیچگونه اعتراضی ن

 

 

 

 

هرگونه اطالع رسانی و یا احیاناً اصالحیه آگهی منتشر شده درخصوص آزمون از طریق سامانه ثبت نام آزمون 

خواهد بود و داوطلبان اطالعات   : http://avasalamat.orgپورتال موسسه کارآفرینان آوا سالمت  به آدرس

 مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

 .باشد نمیهیچ گونه ادعای اظهار نظرِ شفاهیِ مغایر با مفاد این آگهی از سوی هیچ مقامی پذیرفته 


