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هیات امنای صرفه جویی ارزی در  قراردادینفر نیروی  14کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد جهت تأمین تعداد  غیر تجاری  موسسه

 اقدام نماید.به شرح ذیل پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش  در معالجه بیماران

 

 
 

                                      بتته کارآفرینتتان آوا ستتالمتغیتتر تجتتاری موسستته  ستتایت طریتت  از راًمنحصتت 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 رهگیریکد  و پرونده شماره دریافت و مراحل کلیه

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

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

           «تهیه فایل تصویر داوطلب نحوه» بخش در مندرج توضیحات طب  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 در تمام مراحل  رهگیری کد:  3تذکر  ✓
 

 

 

 
 

 شرایط احراز تعداد جنسیت شغلی رشته

 نفر(2) مرد زن/مرد      کارشناس امور مالی

 نفر(2) زن

داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری ، مدیریت مالی ، حسابرسی ، امور مالی ، 

 کاربرد کامپیوتر در امور مالی

کارشناس امور 

 گمرکی و ترخیص

 1 مرد

 

 های:ز رشتهدارا بودن مدرک کارشناسی در یکی ا

 ها و مدیریت بازرگانیامور گمرکی، امور اداری، حسابداری، مدیریت دولتی تمام گرایش

کاردان امور گمرکی 

 و ترخیص

 1 مرد

 

 در یکی از رشته های:دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم 

 ها و مدیریت بازرگانیامور گمرکی، امور اداری، حسابداری، مدیریت دولتی تمام گرایش

 

 کارشناس بازرگانی

 خارجی

 

 دمر

 

1 

 :در یکی از رشته هایارشد کارشناسی و یا کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی 

، مدیریت بیمه ها،مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش حقوق بین الملل،  اقتصاد، ، مدیریت بازرگانی، 

 و بیمه های بازرگانی گرایش گمرکامور بانکی، امور گمرکی 

 

بازرگانی کارشناس 

 داخلی

 

 زن /مرد

 

2 

  :در یکی از رشته های کارشناسی و یا کارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی 

 مهندسی پزشکی)بیوالکتریک یا بالینی(

 

 سرپرست انبار

 

 

 مرد

 

1 

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر)نرم افزار(، 

 مدیریت  برق و پزشکی، نی مهندسی ترجیحا مکانیک،حسابداری، انبارداری، ف

 زنجیره تأمین و لجستیک صنعتی/

 مکانیک، برق، های فنی)صنایع،دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته 2 مرد انباردار

 زنجیره تأمین و لجستیک( نرم افزار و مدیریت صنعتی/

 

 کارشناس انبار

 

 مرد 

 

2 

 

تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر)نرم افزار(، حسابداری، دارا بودن مدرک 

 مدیریت  برق و پزشکی، ، فنی مهندسی ترجیحا مکانیک،انبارداری

 زنجیره تأمین و لجستیک صنعتی/

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 1

http://avasalamat.org/


 2 (4/2490پالک ، دکتر عباسپور) توانیر( پایین تر از خیابان  ولیعصر،کارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان غیر تجاری  موسسه

 

 

 

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. -1-2

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

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

  یا کارت معافیت دائم برای آقایان. عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن -4-2

)طب  نظر و تایید گروه طب کار  شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می -5-2

 (ی صرفه جویی ارزی در معالجه بیماراناهیات امن

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

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -7-2

 .دولتی 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

 .باشندآنها  خدمت بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین نباید از داوطلبان -10-2

 سال تمام تا آخرین روز ثبت نام 35ر و حداکث 20داشتن حداقل سن  -11-2

 

 : تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی ✓

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :     

 مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دانشگاهها و سایر دستگاههای اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید شده آنها . •

 و سایر دستگاهها و موسسات دولتی . دانشکده/ت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاهانفصال شدگان از خدم •

 افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح ، از خدمت دولتی منع شده باشند. •

شتمول قتانون بتر  افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمانها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که •

 آنها مستلزم ذکر نام است دارند.

 دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیلی آگهی شده.  •

دانشجویان )چه در مقاطع تحصیلی اعالم شده و چه در مقاطع تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعتم از مترتبط یتا  •

 از آگهی(.غیر مرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احر

در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور، داوطلب در هریک از مراحل جذب، از انجام  تذکر بسیار مهم : *

و داوطلب حق اعتراض را از  مرحله بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بال اثر می گردد

 .خود سلب می نماید
 

 

 

 

 لی فوق، عالوه بر آزمون کتبی، دارای آزمون مصاحبه تخصصی هم می باشند.کلیه رشته های شغ

 یک از شرایط اختصاصی ذیل در زمان مصاحبه، دارای امتیاز می باشد. دارا بودن هر

 :شرایط عمومی  -2
 

 

 اختصاصی:شرایط  -3
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 :مالیامور کارشناس  

 مرتبط دارای بیمه کار سابقهسال  3 دارا بودن  -

 تسلط به اصول حسابداری -

 ICDLمهارت های هفت گانه  -

 :کاردان امور گمرکی و ترخیص

 سال سابقه کاردر حوزه گمرکی 2دارا بودن حداقل  -

 آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و واردات و صادرات -

 آشنایی با نرم افزارها و سامانه های مرتبط با گمرک -

 داشتن مهارت های گزارش نویسی و مکاتبه -

 ICDLداشتن مهارت های هفت گانه  -

  :اس امور گمرکی و ترخیصکارشن 

 در حوزه گمرکی سال سابقه کار 2دارا بودن حداقل  -

 آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و واردات و صادرات -

 آشنایی با نرم افزارها و سامانه های مرتبط با گمرک -

 داشتن مهارت های گزارش نویسی و مکاتبه -

 ICDLداشتن مهارت های هفت گانه  -

  :زرگانیکارشناس با

  سال سابقه کار در حوزه مرتبط 2حداقل  دارا بودن -

 آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و واردات و صادرات -

 آشنایی با نرم افزارها و سامانه های مرتبط با گمرک -

 داشتن مهارت های گزارش نویسی و مکاتبه و بایگانی مدارک -

 ICDLداشتن مهارت های هفت گانه  -

 ه اسناد بازرگانی و آشنایی با ثبت سفارش و امور بانکی) در حوزه ارزی(تسلط ب -

 تسلط به زبان انگلیسی -

 کارشناس انبار:

 سال سابقه کار مرتبط 4دار بودن حداقل 

 آشنایی به کار با نرم افزارهای حوزه انبارداری )همکاران سیستم و راهکاران سیستم (

 جمله نقطه سفارش ، کاردکس کاال و ...  آشنایی با مفاهیم اولیه انبارداری از

 word & Excelعلی الخصوص  Microsoft Officeآشنایی با نرم افزارهای 

 دارای مهارت های ارتباطی و کار تیمی

 GSP & GDPآشنایی با اصول بهینه انبارداری و توزیع 

 5S/FIFO, LIFO/ISO 9OO1آشنایی با اصول و روشهای استاندارد حوزه انبار 

  HSEنایی با الزامات ایمنی ، زیست محیطی ، بهداشت شغلی آش
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 :سرپرست انبار

 سال سابقه کار مرتبط 4دار بودن حداقل 

 تسلط به کار با نرم افزارهای حوزه انبارداری )همکاران سیستم و راهکاران سیستم (

 آشنایی با مفاهیم اولیه انبارداری از جمله نقطه سفارش ، کاردکس کاال و ... 

 word & Excelعلی الخصوص  Microsoft Officeشنایی با نرم افزارهای آ

 دارای مهارت های ارتباطی و کار تیمی

 GSP & GDPآشنایی با اصول بهینه انبارداری و توزیع 

 5S/FIFO, LIFO/ISO 9OO1آشنایی با اصول و روشهای استاندارد حوزه انبار 

  HSEداشت شغلی آشنایی با الزامات ایمنی ، زیست محیطی ، به

 :انباردار

 سال سابقه کار مرتبط 4دار بودن حداقل 

 آشنایی با کاالها و محصوالت سازمان •

  در انبارو بارگیری  جابجاییو ماشین آالت  تخلیه، تجهیزات کار با آشنایی  •

 ال، کاردکس کاال و ... آشنایی با مفاهیم اولیه انبارداری از جمله لیبل های شناسایی کاال، چیدمان و شرایط نگهداری کا •

 word & Excelعلی الخصوص  Microsoft Officeآشنایی با نرم افزارهای  •

 دارای مهارت های ارتباطی و کار تیمی •

 بازرگانی داخلی:کارشناس 

 سال سابقه کار در حوزه مرتبط 2داشتن حداقل  -

 آشنایی با قوانین و مقررات بازرگانی و قانون مناقصات -

 های گزارش نویسی و مکاتبه و بایگانی مدارک داشتن مهارت -

 تسلط به زبان انگلیسی -

 ICDLمهارت های هفت گانه  داشتن -

 

 

 

 ایثارگری: %25سهمیه  -1-4

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون  21به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  %30از کل سهمیه مجوز جذب،  -

 یابد:اختصاص می استخدامی به شرح ذیل

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعل  با تایید سهمیه ایثارگری از جانب از سهمیه،  25% -

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

 ت جانبازان و آزادگان

 ت فرزندان شهدا

 و باالتر %25جانبازان  ت فرزندان

 : سهمیه ها -4
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 سال اسارت 1سال و باالتر از  1ت فرزندان آزادگان 

 ت خواهر و برادر شهید

 ایثارگری: %5سهمیه  -2-4

 گیرد :از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعل  می  5% -

 هارزندان آنها و همسر و فماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ت رزمندگان با سابقه حداقل 

 %25ت فرزندان جانبازان زیر 

 سال اسارت 1ت فرزندان آزادگان زیر 

    درصد ایثارگران تا سقف سهمیه) پنج درصد( الزامی  5موسسات برای مشمولین نمره آزمون استخدامی کسب حدنصاب تبصره: 

سهمیه استخدامی پنج درصد ایثارگران در صورت کسب حدنصاب آزمون از طری  رقابت با سایر  نمی باشد و استخدام مازاد بر

 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.  شهیدبنیاد ارائه گواهی از 

 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. 
 

 

 

 

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

آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند، از  فرزندانو جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان  الف(

 شر  حداکثر سن معاف می باشند.

 سال. 5ادر( تا میزان افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، بر ب(

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

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

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

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

)مندرج در کارت پایان خدمت( به حداکثر سن مجاز داوطلب اضافه می  برای آقایان انجام شده ( مدت زمان خدمت سربازیه

 ماه( 24شود. )حداکثر 

 

 

سایت  آدرس نسبت به ثبت نام الکترونیکی به  17/12/1400 لغایت 09/12/1400تاریخ  رایط ملزم هستند ازمتقاضیان واجد ش -1-6

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

 :مهلت ثبت نام -6

 

 افیت  سنی :شرایط مع -5
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پس از تایید نهایی فرم  .از سیستم می باشد رهگیری اره پرونده و کدثبت نام منو  به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شم -2-6

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

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

آگهی ثبت نام  آزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفاد داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت در -4-6

 ح  هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. نموده است و

های مربوطه دقت الزم را به عمل  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرم -5-6

 آورند.

 

 

 

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

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

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

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

 شتاب. ری  کارت های بانکی متصل به شبکهط از (یکصد و بیست هزار تومان ) ریال 000/200/1پرداخت اینترنتی به مبلغ  -5-7

 .پیگیری کد و پرونده شماره دریافت -6-7

 
 

 داوطلب نحوه تهیه فایل تصویر:  
 

 :مطاب  شرایط ذیل تهیه نمایند فایل مربو  به عکس خودرا

 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

 کیلو بایت 150حداکثر  :حجم فایل  -6

 .باشد 3*4و عکس باید  حاشیه زائد و فاقد هر گونه تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -7

 رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد. -8

 

 

 

 

آوا  کارآفرینانغیر تجاری موسسه  سایت رسمیوب از طری   و تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا ورود به جلسه توزیع کارت تاریخ -1-8

 .خواهد شد اعالمسالمت 

 

 :ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -8

 

نام و -7  مدارك موردنیاز : نحوه ثبت 
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 کلیات: 

 بود. درصد مصاحبه تخصصی خواهد 30درصد آزمون کتبی ) پس ازاعمال سهمیه ها( و  70ش داوطلبان براساس نحوه پذیر : الف

 درصد از نمره آزمون کتبی می باشد. 50حدنصاب نمره آزمون کسب  : ب

زینش افراد با مجاز است با رعایت اصل ضرورت گ کمیته آزمونتا سقف ذکر شده، در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز  :تبصره

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

پس از برابر ظرفیت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک  3مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا  افراد مجازاعالم فهرست  : پ

 سه می باشد. وب سایت موس از طری  هیات امناءتایید 

 تخصصیمصاحبه به منظور انجام  پذیرش به تعداد سه برابر ظرفیتنتیجه اعالم  : ج

 .هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمارانبه گزینش  پذیرشظرفیت  میزانبه نهایی نتیجه اعالم  : د

 

 

 

 اعالم خواهد شد. کارآفرینان آواسالمتغیر تجاری  سایت رسمی موسسهوب از طری   هیات امناءپس از اعالم مصاحبه تاریخ  -1-11

 

 

 

 بینی شده پیش ظرفیت رعایت با شغلی رشته در و مصاحبهکتبی آزمون  در ماخوذه نمره باالترین ترتیب به داوطلبان انتخاب -1-12

 گرفت. خواهد قرار معدل دیپلم ، مالکنمره تساوی صورت در. باشدمی

هیات  گزینش اداره کلطب  برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به  نهایی اعالم اسامی پذیرفته شدگان داوطلبان موظفند پس از -2-12

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

 بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

 باشد.می برتریروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره بکارگیری ن -3-12

تخصصی توسط موسسه بررسی خواهد  آزمون عمومی و تعیین نمرات داوطلبان در ازمتقاضیان پس باتوجه به اینکه مدارک  -4-12

مصاحبه  اعالم نتایج، مرحله از آزمون ره ، دربا شرایط مندرج دراین آگهی باشد لذا درصورتی که مدارک داوطلبان مغایر ،شد

داوطلب ح  هیچ  سلب خواهد شد و ادامه مراحل از داوطلب اولویت یا سهمیه مربوطه  حتی درصورت پذیرش نهایی، استخدامی و

م شده مالک تطبی  اولیه انجا گردد ومی از مراجع ذی ربط استعالم افراد تایید شده ضمنا درصورت نیاز مدارک  .گونه اعتراضی ندارد

 اصالت مدارک نخواهد بود. قطعی بر
 

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

رگونه تغییر ه این خود اظهاری در صورت تایید مالک عمل خواهد بود وگیرد و می انجامهای قانونی سهمیهاعمال داوطلبان و 

کل فرآیند اعالم  به دلیل اینکه( مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردددراطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره

فرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر  ست ورود اطالعات مذکور درا لذا الزممیسر نیست.  )سازدنتیجه را با اختالل مواجه می

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -9

 

 : تخصصی مصاحبه -11

 

 تذکرات : -12
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 کانال تلگرام
     صفحه اینستاگرام

هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه  چون امکان اصالح اطالعات در. صداقت صورت گیرد ورت می گیرد( با دقت ودرکافی نت ص

 داوطلب ح  هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. باشد وامکانپذیر نمی

 مهلتص در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناق مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقی  ضوابط و شرایط اعالم شده در -6-12

اعالم نتیجه و زمان نماید با مستنداتی که در تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب درزمان ثبت نام اعالم می

بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل آزمون )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی 

هایی( محرز شود داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است به درصورت پذیرش ن

محروم می گردد و حتی درصورت انعقاد از انجام مراحل بعدی  باشدامتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج درآگهی 

 خواهد شد در این صورت داوطلب ح  هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.قرارداد کاری، قرارداد مربوطه لغو و بالاثر 

زمان پیش بینی شده برای ارسال مدارک و یا سایر مراحل مانند مصاحبه و گزینش، طب  اطالعیه های مشخص شده از  -12-7

ز این زمان اقدام نمایند طری  سایت و یا پیامک به شماره داوطلب حین ثبت نام اعالم می گردد و در صورتی که افراد خارج ا

 مورد پذیرش نخواهد بود.

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

ن در بارکدهای زیر درج و درگاه های فضای مجازی که نشانی آ 42500043سامانه پیامکی www.avasalamat.org نشانی

  گردیده است انجام خواهد شد.

 

عدم اطالع از مراحل اعالم مسئولیت داوطلب می بایست کلیه مراحل آزمون را از طریق مسیرهای اعالم شده پیگیری نماید. 

 عهده داوطلب می باشد. ربشده 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 :مهم  نکته

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

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

امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد اینصورت ثبت نام و  که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد. در غیر است

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

http://www.avasalamat.org/

