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ونت محترم توسعه معا24/05/1400مورخ  د/4495/209 در راستای نامه شماره کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد اریغیرتجموسسه 

ه شغلی مورد نیاز رشت نفر طبق جدول 75 جهت تأمین تعداد مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصاحبه و  آزمون کتبی، طریقاز  بهبهانم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علو کدهشرکتی در واحدهای تابعه دانش بصورت

 اقدام نماید.به شرح ذیل گزینش 

 

 
 

 

                                      بتته کارآفرینتتان آوا ستتالمتغیتتر تجتتاری  موسستته ستتایت طریتتق از منحصتتراً و الکترونیکتتی بصتتورت صتترفاً آزمتتون ثبتتت نتتام     

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

 .باشدمی سیستم از پیگیریکد  و پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه

   عضو شبکه بانکی هایرتکا از استفاده با داوطلبانالزم است  شود،می مانجا اینترنتی صورت به نام ثبت هزینه پرداخت : 1تذکر 

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

  یر داوطلبتهیه فایل تصو نحوه» بخش در مندرج توضیحات طبق را خود عکس اسکن ،سامانه به مراجعه از قبل : 2تذکر»           

 تهیه نمایید. آگهی این

  رت گیرد.ن دقت الزم صوآلذا در حفظ و نگهداری  ،نیاز بوده فراخوان موردثبت نام آزمون و پیگیری در تمام مراحل  کد:  3تذکر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

http://avasalamat.org/
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نفر آزاد  10

نفر ایثارگر4  

 یک،دارا بودن مدرک دیپلم در یکی از رشته های تاسیسات، مکان

 برق و الکترونیک

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی(

2 
کاردان 

 تاسیسات

بیمارستان های 

 شهرستان بهبهان

 
نفر9   

 مرد

نفر آزاد   7

نفر ایثارگر2  

 

  نفر آزاد 1

دارا بودن مدرک کاردانی در یکی از رشته  های تاسیسات، 

 مکانیک، برق و الکترونیک

نفر1 بیمارستان آغاجاری )دارای مصاحبه تخصصی و عملی(  

 نگهبان 3

بیمارستان های 

 شهرستان بهبهان

 
نفر27  

 مرد

         

  نفر آزاد 20

 ایثارگرنفر 7

 

  ایثارگر1

نفر آزاد 2  

 بودن مدرک تحصیلی دیپلمدارا 

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی(
نفر3 بیمارستان آغاجاری  

4 
کمک 

 پرستار

بیمارستان های 

شهرستان 

 بهبهان

نفر12  

  

نفر  8  

 

 مرد

 

 زن
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نفر ایثارگر 5  

دیپلم بهیاری یا دارا بودن مدرک  دارا بودن مدرک تحصیلی

 کمک پرستاریه پایان دوره تحصیلی دیپلم همراه با گواهینام

 یکساله در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی( 

 مکانیسین 5

بیمارستان های 

شهرستان 

 بهبهان

نفر 1  

 

 دارا بودن مدرک دیپلم مکانیک خودرو آزاد مرد

 

 

 هوری اسالمی ایران.داشتن تابعیت نظام جم -1-2

 ین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی. اعتقاد به دین مب -2-2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -3-2

 برای آقایان حداکثر تا آخرین روز ثبت نامیا معافیت دائمی  عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن -4-2

های شغلی نگهبان کارت معافیت پزشکی پذیرفته نمی باشد.     برای رشته تبصره:  

 . شوندکه به خدمت گرفته  می شغلیداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای  -5-2

 خانیات(تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال د رائه)ا مخدر و روانگردان نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد -6-2

 .قه محکومیت جزایینداشتن ساب -7-2

 :شرایط عمومی  -2
 

 

 :جدول رشته شغلی مورد نیاز -1

: 
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 .ب اسالمیو نهادهای انقال دولتیو شرکت های  موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن -8-2

 .باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان -9-2

و یا  دمتخ بازخرید و دولتی ، موسسات و شرکت هایدستگاهها پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین زنباید ا داوطلبان -10-2

 .باشندآنها  بازنشسته
 

 

  

 . روز ثبت نام اولینتمام تا  سال شمسی 35حداکثر  و سال سن 20حداقل داشتن  -3-1
 .نام روز ثبت اولینتا  طبق شرایط احراز دارا بودن مدرک تحصیلی اعالم شده -2-3

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد. مدارک مربو  رشته شغل کمک پرستاری می بایست مورد تایید -3-3

 یط اختصاصی نگهبان:راش-4-3

 (کدهار دانشکروه طب )طبق نظر و تایید گ. شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می

 .بعد از انجام مصاحبهد حائز شرایط مخصوص افرا

 .سانتی متر 175داشتن حداقل قد  -

 می باشد. 27و حداکثر  5/18برای رشته شغلی نگهبان حداقل ( BMIشاخص توده بدنی) -

 نجاما ولده در مرحله اشداوطلبان پذیرفته  و بررسی مدارک ازپس از اعالم نتایج نهائی آزمون کتبی  BMIقد و  گیری اندازه تذکر:

 مصاحبه جمله از اماستخد مراحل سایر ز انجام تست آمادگی وا ننماید، احراز شرایط را این داوطلب که صورتی در و گرفت خواهد

 .داشت نخواهد اعتراض حق و شد خواهد حذف

 کارت معافیت پزشکی از خدمت سربازی برای رشته نگهبانی مورد تایید نمی باشد. -

 

 

 ری:ایثارگ %25سهمیه  -1-4

 رعایت ساز و کار ذیل انجام می پذیرد:که قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران  21به استناد ماده  

 

همسر و  همسر و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و( ایثارگران شامل %25سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد ) ـ1

در پسارت، ادان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و همسر و فرزن

ردیده گرگر درج مشمولین این بند مکلفند در شغل محل هایی که نوع سهمیه ایثاکه  و مادر و خواهر و برادر شهید می باشد

 رصورت عدمزند. دجهت بهره مندی از سهمیه مذکور در شغل محل های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردا .است

انده باقیم تکمیل ظرفیت ایثارگران در سقف سهمیه تعریف شده در رشته محل های مندرج در جدول رشته های شغلی، سهمیه

 جهت تکمیل ظرفیت به سهمیه آزاد در صورت داشتن شرایط مندرج در مفاد آگهی اختصاص خواهد یافت.

ر نمره مکتسبه رصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند عالوه بد 25در فرآیند جذب و بکارگیری مشمولین سهمیه  -2

 یاد شهید ووسط بناولویت مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود )براساس ضرایب اعالم شده ت

                                                                                                                                        امور ایثارگران(.  

 

 اختصاصی:شرایط  -3
 

 

 : همیه هاس -4
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     ایثارگری: %5سهمیه  -2-4     

ر و فرزندان و همس حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها( به رزمندگان با سابقه %5سهمیه استخدامی پنج درصد) -1

به  زمون ودرصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت از طریق شرکت در آ آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج

  .ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد

به ایثارگران  قانون خدمات رسانی21درصد )موضوع ماده 5درصد و 25استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی  تبصره:

 پذیرد.ارگران انجام میقانون خدمات رسانی به ایث 21رقابت با مشمولین ماده دراین آزمون صرفًا ازطریق شرکت در آزمون و در 

 پذیرش مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد. -2

زامی نمی لادرصد  25درصد ایثارگران تا سقف  25کسب حدنصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه  -3

نصاب سب حدک .باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند

 نمره امتحان در شغل مربو  الزامی می باشد.

 رسانی به ( قانون جامع خدمات21درصد موضوع ماده) 25ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل  -4

تم جامع )سیس اسجایایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم 

ذکور مید بنیاد دم تایاطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و درصورت ع

 ده برای سهمیه یاد شده نمی باشند. مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص ش

 ر باشد.در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نف درصد ایثارگران 5استفاده از سهمیه  -5

 *توجه مهم :     
 

ارت دیگر شند. به عبدرصد سایر ایثارگران نمی با 5مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ایثارگران،  %25مشمولین سهمیه 

ستفاده ربوطه اسهمیه های مشخص شده براساس ضوابط م هرداوطلب ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرفاً از یکی از

خود صرفًا باید  درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه های اختصاصی 25نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 

 لیست رشته های  شغلی مورد نیاز انتخاب نمایند.را در  مشاغل مشخص شده برای آنان

 :عادی سهمیه معلولین 4-3

نظر  ر شغل موردم کار دسهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و دارا بودن توانایی انجا سه درصد از

معرفی نامه  ستی شهرستان که از سازمان بهزی %3 دارای سهمیهاد و افر علوم پزشکی استان، به معلولین کدهبا تائید کمیسیون پزشکی دانش

 تعلق خواهد گرفت. دارند 

در دن شذیرفته در صورت پ کلیه افرادی که دارای معلولیت می باشند و یا از سهمیه سه درصد معلولین استفاده می کنند تبصره:

ورد نظر مشته شغل بر حسب ر به منظور توانایی انجام کار می بایست در زمان بررسی مدارک گواهی طب کار ،مرحله اول آزمون

  تهیه و ارائه نمایند. از مراکز دولتی مورد تایید دانشکده بهبهانرا 

 مراجع صادر کننده تائیدیه ایثارگران:

 : رزمندگان سهمیه الف(

واهی جبهه گکننده  مانهای مجاز صادرساز براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، ـ1

 ند:باشبه شرح زیر می 1/7/3139در نیروهای مسلح از تاریخ 

با  صرفاً نداجا( هاجا/ن داجا/پ /نزاجا) چهارگانه نیروهای و آجا ستاد سطح در جبهه گواهی ایران اسالمی جمهوری ارتش در تالف 

 .امضای معاون نیروی انسانی نیروها
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 نیروی قدس/ وافضا/هسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نیروهای پنج گانه )نزسا/ ندسا/ در سپاه پا ت ب

ی سایر ستان )گواهسپاه ا با امضای فرمانده سازمان بسیج( با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً

 .رده ها پذیرفته نیست(

ت نسانی وزارنیروی ا با امضای معاون گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً (زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحوودجا )در  ت پ

 ور.مذک

 ا.ناج یروی انسانینبا امضای معاون  گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً ( ان یراسالمی ری انتظامی جمهووی انیر)در ناجا  ت ت

 .ودقابل قبول خواهد ب 2۷/5/۷13۶تا تاریخ  31/۶/۹135لیه باطل در فاصله زمانی گواهی حضور در جبهه های نبرد حق ع

 در وزارت جهاد کشاورزی با امضای معاونت توسعه مدیریت و منابع در مورد جهادگران. -و

 2ـ نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.

 .اشدآوا سالمت ب کار آفرینان و یا موسسهعلوم پزشکی بهبهان مخاطب گواهی ایثارگری می بایست دانشکده  تبصره:

 :برای کلیه رشته شغل ها شرایط بومی-4-4

 قانون 44صالح ماده سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون ا 07/27/3144مورخ  164433با توجه به بخشنامه شماره 

هرستان داوطلبان بومی بجز شآزمون علمی ، نمره مکتسبه المیمجلس شورای اس 36/26/3144دیریت خدمات کشوری مصوب م

 .عمل قرار می گیرد الکیک و چهاردهم محاسبه و م بتهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضری

 ل یکی باشد.شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای اشتغا الف(

 تذکر: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.

 سال سابقه سکونت در محل شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد. 10داوطلب باید  ب(

استشهاد محلی  وستیفرم پی سال سکونت با ارائه 10استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل 

 ممهور به مهر نیروی انتظامی خواهد بود.

با توجه به تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، تذکر: 

 مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ش وزش و پرورداره آمتحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر محل مورد تقاضا با تایید ا داشتن گواهیتبصره: 

بنی بر تایید ساکن سال سکونت به شر  ارائه استشهاد محلی م 10تمام یا قسمتی از سابقه  شهرستان مربوطه می تواند به عنوان

 به قرار گیرد.بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا مالک محاس

 سهمیه آزاد: -5-4

داری از ورت برخورصشرکت کننده در آزاد به داوطلبان  ذکر شدهکلیه سهمیه باقیمانده مجوز پس از کسر سهمیه های استخدامی  -

 شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت. 
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 تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن اضافه خواهد شد: موارد ذیل به شرط ارائه

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

 باالتر ، از شر  حداکثر سن معاف می باشند.

 سال. 5هر، برادر( تا میزان افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، همسر، خوا ب(

. شود ضافه میامجاز داوطلب ه حداکثر سن بدمت( )مندرج در کارت پایان خ نیاآقا خدمت سربازی انجام شده زمان ( مدتپ

 ماه( 24) حداکثر 

   شده         درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم 5درصد و  25سایر مشمولین  (ت

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

 سال می باشد. 5در هر حال حداکثر داوطلب به سن موارد ب و پ قی مجموع سنوات ارفا تبصره:

 

 
سایت  آدرس نسبت به ثبت نام الکترونیکی به 28/11/1400 لغایت 18/11/1400 تاریخ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از -1-6

  اقدام نمایند. http://avasalamat.org   کارآفرینان آواسالمتغیر تجاری موسسه 

هایی فرم تایید ن پیگیری از سیستم می باشد و پس از ثبت نام منو  به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد -2-6

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

 شود.شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی داده نخواهد به ثبت نام ناقص ترتیب اثر -3-6

م گهی ثبت ناآ از مفاد صورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهیه آزمون صراحتا و ب داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت در -4-6

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. نموده است و

را به  طه دقت الزمهای مربو لذا افراد در تکمیل فرم .رایش اطالعات وجود نداردامکان وی ،ثبت نام و تایید نهاییپایان بعد از  -5-6

 عمل آورند.

 

 

 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانهورود به  -1-7

 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها. -2-7

 داوطلب. توسط شده وارد طالعاتا به توجه با نهایی تاییدیه -3-7

 . باشد زیرمندرج در  توضیحات با متناسب بایستی که 3*4یک قطعه عکس  و آپلود اسکن -4-7

 شتاب. ریق کارت های بانکی متصل به شبکهط ازال (ری1.200.000)لغ پرداخت اینترنتی به مب -5-7

 .پیگیری کد و پرونده شماره دریافت -6-7

 

 
 

نام ومدارك موردنیاز : -7  نحوه ثبت 

 

 

 :مهلت ثبت نام -6

 

 شرایط معافیت  سنی : -5
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 داوطلب صویرنحوه تهیه فایل ت:  
 

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

 تمام رخ 3*4عکس  -1

   GrayScale)سیاه و سفید(  256به صورت  -2

 پیکسل 300* 400حداکثر  پیکسل و 200* 300ت ابعاد : حداقل 3

 dpi100درجه وضوح :  -4

  JPGفرمت ذخیره :  -5

 و بایتکیل 150حداکثر  :حجم فایل  -6

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

 .باشد 3*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. -9

 دور کارت ورود به جلسه میسر نخواهد بود.تبصره: در صورت عدم ارسال عکس طبق شرایط ذکر شده امکان ص

 

 
 

و المت سنان آوا کارآفریغیر تجاری از طریق سایت رسمی موسسه  صرفا و نحوه توزیع آن ورود به جلسه توزیع کارت تاریخ -1-8

 اطالع رسانی خواهد شد.ارسال پیامک 

و به صورت ارسال  آوا سالمت کارآفرینانسمی موسسه تاریخ برگزاری آزمون با توجه به شرایط جاری کشور از طریق سایت ر -2-8

 به نشانی  بصورت روزانه وب سایت موسسه می بایست داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.( پیامک به شماره همراه ثبت شده داوطلبان

(avasalamat.orgwww.)  داوطلبان ضرورت دارد در این  نمایند. مشاهدهی این آزمون هااطالعیه آخرین را جهت آگاهی از

 توجه نمایند. 8-12خصوص به مفاد بند 

 

 

 ی:مواد امتحان -1-۹

ر حوزه دروس زیر ددر نظر گرفته شده که  می باشد و برای کلیه رشته شغل ها 1سوال و دارای ضریب  60به تعداد دروس عمومی  

 :می باشد

و  یژهاستعداد و وی، هوش وری اطالعات، ریاضاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فن، معارف اسالمی، اطالعات سیازبان و ادبیات فارسی 

 زبان انگلیسی.

 انیسین، مک کمک پرستاری، می باشد و صرفا مربو  به رشته شغل های 2سوال و دارای ضریب  60به تعداد  دروس اختصاصی

 .وس اختصاصی هر رشته شغل خواهد بودو بر اساس در( کاردان-تکنسین) تاسیسات

 

 

 کلیات: 

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

 درصد به نمره مصاحبه اختصاص می یابد. 30درصد نمره کل به آزمون کتبی و  70:  ب

 :ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -8

 

 آزمون : و منابع مواد -9

 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -10
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 اشد.بمی همان رشته شغل  آزمون کتبی نفر اول 3 نمرهمیانگین  درصد 50کسب هر رشته شغل نصاب نمره آزمون  حد :ج 

ت یت اصل ضرورمجاز است با رعادانشکده  کمیته آزمونتا سقف ذکر شده، در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز  :1 تبصره

  .اهش دهدلسه مصاحبه کتعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جحد نصاب  نمرهگزینش افراد با صالحیت، 

برتر  اد بر اساس نمرهنصاب معاف می باشند و انتخاب این افر ایثارگری از شر  تعیین حد %25افراد شرکت کننده سهمیه : 2تبصره 

 و در بین خود به رقابت می پردازند.

ز تایید اپس دارک مراستی آزمایی  برابر ظرفیت جهت صحت وسه مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا  افراد مجازفهرست  : پ

 اعالم می گردد.وب سایت موسسه  از طریق کدهدانش

منو  مدارک  یافتدر نهاییتایید و صورت می پذیرد  موسسه آوا سالمت الکترونیکی ارسال مدارک صرفا از طریق سامانه :3تبصره

 می باشد.از سامانه کد پیگیری  ارائهبه 

 ظر نام داوطلب ازدر صورت عدم ارسال در زمان مورد ن. روز کاری در نظر گرفته شده است10رک : بازه زمانی ارسال مدا4تبصره

 ادامه مراحل حذف می گردد.

د جذب را مه فرآینشر  ورود به هریک از مراحل فوق، عبور از مرحله قبلی می باشد و در غیر اینصورت داوطلب حق ادا :5تبصره

 نخواهد داشت.

 

 

 د.اعالم خواهد ش سایت رسمی موسسه کارآفرینان آواسالمتاز طریق  کدهپس از اعالم دانشه مصاحبتاریخ  -1-11

ربو  به )م اهد آمد.مصاحبه به عمل خو ظرفیت پذیرش،  برابر سه میزانمرحله اول پس از تایید مدارک به  افراد مجازاز  -2-11

 .رشته شغل های دارای مصاحبه(

 

 
 

 اویتس صورت در .ستاو رعایت سهمیه در هر مرحله از آزمون مالک عمل  ماخوذه نمره باالترین تیبتر به داوطلبان انتخاب -1-12

 تعیین کننده خواهد بود. طبق شرایط احرازآخرین مدرک تحصیلی  معدل نمره
 

 هکدانشد ینشگز هستهطبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به  نهایی و اسامی نتایجموظفند پس از اعالم  پذیرفته شدگان -2-12

جای بذخیره را  ه افرادپرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسبرای تکمیل 

 وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

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

سسه بررسی تخصصی توسط مو آزمون عمومی و تعیین نمرات داوطلبان در ازمتقاضیان پس ه به اینکه مدارک باتوج -4-12

 اعالم نتایج، مون،هرمرحله از آز در ،با شرایط مندرج دراین آگهی باشد لذا درصورتی که مدارک داوطلبان مغایر ،خواهد شد

داوطلب  هد شد وسلب خوا ادامه مراحل از داوطلب سهمیه مربوطه  اولویت یا حتی درصورت پذیرش نهایی، مصاحبه استخدامی و

یق اولیه تطب دد وگرمی از مراجع ذی ربط استعالم افراد تایید شده ضمنا درصورت نیاز مدارک  .حق هیچ گونه اعتراضی ندارد

 اصالت مدارک نخواهد بود. انجام شده مالک قطعی بر
 

 : تخصصی مصاحبه -11

 

 : تذکرات -12
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 کانال تلگرام
     فحه اینستاگرامص

 امی )خود اظهاری(براساس اطالعات ثبت ن اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک(که اعالم نتیجه  با توجه به این  -5-12

ه تغییر هرگون د واین خود اظهاری در صورت تایید مالک عمل خواهد بوگیرد و می انجامهای قانونی سهمیهاعمال داوطلبان و 

کل فرآیند اعالم  ینکهابه دلیل ( متیاز مربوطه گرددمندی داوطلب از اولویت یا ادراطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره

 بت نام )به خصوص اگرثفرم تقاضانامه  ست ورود اطالعات مذکور درا لذا الزم .میسر نیست ،)سازدنتیجه را با اختالل مواجه می

جه ه هیچ وبارک هنگام بررسی مد چون امکان اصالح اطالعات در. صداقت صورت گیرد درکافی نت صورت می گیرد( با دقت و

 داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. باشد وامکانپذیر نمی
 

 مهلتدر  ورت ناقصمتن آگهی و یا ارائه مدارک به ص مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در -۶-12

تیجه و ناعالم مان زه در نماید با مستنداتی کالم میتعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب درزمان ثبت نام اع

 یمصاحبه و حت ولیه،بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل آزمون )اعالم نتایج ا

ست به امان نموده ا کتر درصورت پذیرش نهایی( محرز شود داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی

انعقاد  درصورتتی حو  دگردمی محروم از انجام مراحل بعدی  باشدامتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج درآگهی 

 د داشت.داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواه در این صورت خواهد شد، قرارداد مربوطه لغو و بالاثر کاری قرارداد

از  مشخص شده طبق اطالعیه های ،گزینش و مراحل مانند مصاحبهسایر شده برای ارسال مدارک و یا  زمان پیش بینی -12-۷

د قدام نماینزمان ا و در صورتی که افراد خارج از این اعالم می گرددبه شماره داوطلب حین ثبت نام طریق سایت و یا پیامک 

 .نخواهد بودمورد پذیرش 

مراحل فراخوان از طریق پایگاه اطالع رسانی آوا سالمت به  هرگونه اطالع رسانی در خصوص -12-8

که نشانی آن در بارکدهای زیر درج و درگاه های فضای مجازی  42500043سامانه پیامکیwww.avasalamat.org نشانی

  گردیده است انجام خواهد شد.

اعالم حل عدم اطالع از مرامسئولیت  ون را از طریق مسیرهای اعالم شده پیگیری نماید.داوطلب می بایست کلیه مراحل آزم

 می باشد.لب عهده داوط ربشده 

 

 

 

 

     

 

 

 

 :مهم  نکته

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

ر نی موثافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب باالترین نمره در بین شرکت کنندگان زمادری برگزیدگان

شد ه که بااینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحل که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد. در غیر است

ی تی به وایجاد شود پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافکأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او 

 .مسترد نخواهد شد
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 بسمه تعالی

 «فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون پذیرش نیروی شرکتی »

 

ل تقاضا دارم که شهرستان عین و معتمدین محلطم.. از .......اینجانب......................... فرزند....................... کدملی.....................

 بهبهان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.
 با تشکر             

                                                                                                                                                                                                                  

  مضاء و اثر انگشتا                                                                                                                                                                               
 

. . ( بخش  . . . . . . .اینجانب امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایم که نامبرده باال در حال حاضر در )روستای . . . . 

 داشته است. تاین شهرستان سکون رد .... ماه نیز................       شهرستان .............. ساکن بوده و مدت ............ سال و .......
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 تذکرات مهم:

حاظ ساکن لش به .تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان بهبهان که متقاضی استفاده از اولویت پذیر1

 بودن حداقل ده سال سکونت می باشند ، الزامی است .

د ستان  مورر شهران بومی شهرستان، که دارای سوابق تحصیلی در مقطع ابتدایی، راهنمایی و با دبیرستان د.داوطلب2

متی از م و یا قسز تماتقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احرا

آنان در  فعلی ردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونتسوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گ

 شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

خش از یک ب . چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا در بیش از3

 کند. ستفاهابرای این منظور  شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز

ون پذیرش ر آزمد. این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستان بهبهان که 4

 نیروی شرکتی می باشد.


