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اه علوم پزشکی و دانشگنفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه   17اد  موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد جهت تأمین تعد

 اقدام نماید.به شرح ذیل پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش  ایالمخدمات بهداشتی درمانی 

 
 

 

                                      بتتته موسستتته کارآفرینتتتان آوا ستتتالمت ستتتایت طریتتت  از منحصتتتراً و الکترونیکتتتی بصتتتور  صتتترفاً آزمتتتون ثبتتتت نتتتام     

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

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

  عضو شبکه بانکی هایر کا از استفاده با داوطلبانالزم است  شود،می انجام اینترنتی صور  به نام ثبت هزینه پرداخت : 1ر تذک 

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

  ر داوطلبتهیه فایل تصوی نحوه» بخش در مندرج توضیحا  طب  را خود عکس اسکن ،سامانه به ازمراجعه قبل : 2تذکر»           

 تهیه نمایید. آگهی این

  ر  گیرد.دقت الزم صو نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن فراخوان موردثبت نام آزمون و کدپیگیری در تمام مراحل :  3تذکر 

 
 

 

 

 
 
 

 شرایط احراز جنسیت سن )سال( تعداد مورد نیاز محل مورد تقاضا عنوان رشته شغلی ردیف

 مرد 22 -30 17 ایالم نگهبان 1

مدرک دارا بودن حداقل 

و حداکثر  تحصیلی دیپلم

 لیسانس

) دارای آزمون عملی و 

 مصاحبه می باشد(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون

 گرامی داوطلبان توجه قابل
 : 

 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:ـ 1

http://avasalamat.org/
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 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. -1-2

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

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

  (داشتن کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد) عمومی وظیفه خدمت پایان کار  داشتن -4-2

کار ه طب یید گرو) طب  نظر و تاشوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  می -5-2

 دانشگاه(

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

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -7-2

 .دولتی موسسا  و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن -8-2

 .باشند شده منع دولتی خدما  از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که باشند دیافرا 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

 تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی:

 

 ون نیستند عبارتند از:افرادی که مجاز به شرکت دراین آزم

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

 دولتی موسسا  و ها دستگاه سایر و دانشگاهتوسط واحدهای تابعه  اخراج شدگان یا و خدمت از انفصال شدگان 

  باشند. شده عمن دولتی خدما  از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی 

 ول قتانون که شتم یموسسات وابسته به دولت و یسازمان ها و یدولت یشرکت ها سازمان ها، ریکه تعهد خدمت به سا یافراد

 . آنها مستلزم ذکر نام است دارند بر

 طتهیدرح یکتاربرد یعلمت یها دانشکدهدارک رشته تحصیلی آگهی شده و هم چنین م دارندگان مدارک تحصیلی معادل در 

 .باشد ینمی درمان و آموزش پزشک وزار  بهداشت، دییمورد تأجهت رشته های شغلی بهداشتی و درمانی  درمان داشت وبه

 ند.داوطلبانی که در حال انجام طرح قانونی در رشته های اجباری موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان هست 

 در آزمون را  ح  شرکت 1صیلی اعالم شده در جدول شماره تر و یا باالتر از مقطع تح دارندگان مدارک تحصیلی پائین

 ی محروم وحل بعدندارند. در صور  شرکت در هر یک از مراحل آزمون و حتی قبولی، این موضوع محرز گردد، از انجام مرا

 در صور  به کارگیری، قرارداد وی فسخ خواهد شد و ح  هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 
 

 :شرایط عمومی  -2
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 روز ثبت نام. اولینتمام تا  شمسی سال 30حداکثر  و سال سن 22حداقل شتن دا -3-1
 .و حداکثر لیسانس دیپلمحداقل داشتن مدرک تحصیلی  -2-3

 باشد. 5/18 -27( باید بین بین قد و وزن )نسبت BMIجسمانی:  داشتن تناسب -3-3

 ملقبولی در آزمون روانشناختی بر اساس تستهای روانشناختی مورد ع -4-3

 سانتی متر و باالتر 175 حداقل دارای قد -5-3

 داشتن قدر  تکلم طبیعی زبان )نداشتن لکنت زبان( -6-3

  ئه خدمت طبدر ارا نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلتی به خصوص اندام ها که مغایر با توان فیزیکی پرسنل  -7-3

 شرح وظایف سازمانی باشند.

 رگونه بیماری اعصاب و رواننداشتن صرع و ه -8-3

کلیه،  م، نارسایین ، آسداشتن سالمت کامل جسمانی و عدم ابتال به بیماری مزمن، واگیر و صعب العالج مانند دیابت ، فشارخو -9-3

 بیماری های پیشرفته قلبی و مانند اینها.

 موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی و مصاحبه تخصصی و حراستی -10-3

 قدر  بینایی و شنوایی کاملداشتن  -11-3

تی پزشکی و خدما  بهداش امتیاز( و فرزند همکار شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم 2در نظر گرفتن امتیاز الزم برای متاهلین) -12-3

 امتیاز( 4ایالم)درمانی 

رتی که داوطلب د و در صو)مرحله دوم( اولین شر  برای دعو  به مصاحبه می باشBMIاندازه گیری قد) مرحله اول( و  :1تبصره

و  راکلینیکیاپایشا  هر یک از شرایط را احراز ننماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه) تست آمادگی جسمانی، مصاحبه حضوری، آزم

 غیره( جلوگیری بعمل می آید.

جذب را  ه فرآیندح  ادامشر  ورود به هریک از مراحل فوق، عبور از مرحله قبلی می باشد و در غیر اینصور  داوطلب  :2تبصره

 نخواهد داشت.

 

 

 ایثارگری: %25سهمیه  -1-4

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

 یابد:استخدامی به شرح ذیل اختصاص می

تعل   افراد زیر ه برتر بهبنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمرنب با تایید سهمیه ایثارگری از جااز سهمیه،  25% -

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

 ت جانبازان و آزادگان

 فرزندان شهداهمسر و ت 

 و باالتر %25فرزندان جانبازان همسر و ت 

 سال اسار  1سال و باالتر از  1فرزندان آزادگان همسر و ت 

 خواهر و برادر شهیدپدر، مادر، ت 

 اختصاصی:شرایط  -3
 

 

 : سهمیه ها -4

 



 4 (4/2490پالک ، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور) توانیر(  یعصر،ولموسسه کارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان 

 

 ایثارگری: %5سهمیه  -2-4

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

 هاها و همسر و فرزندان آنماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ت رزمندگان با سابقه حداقل 

 %25ن زیر ت فرزندان جانبازا

 سال اسار  1ت فرزندان آزادگان زیر 

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

ا سایر قابت بنمی باشد و استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی پنج درصد ایثارگران در صور  کسب حدنصاب آزمون از طری  ر

 داوطلبان آزاد در همان شغل محل صور  می پذیرد.

 م به اخذ ون، ملزکلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری، حتی در صور  داشتن کار  شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگرا تذکر:

 می باشند.  شهیدارائه گواهی از بنیاد 

 شرایط بومی:-  3-4

 ستان محل مورد تقاضا برای اشتغال یکی باشد.شهرستان محل تولد داوطلب با شهر الف(

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

  ({ را به صور( سال از سنوا  تحصیلی}ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی4داوطلب حداقل چهار ) ج(

 متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای اشتغال طی کرده باشد.

رش موزش و پروداره آاداشتن گواهی تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر محل مورد تقاضا با تایید  تبصره:

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

 ضا مالک محاسبه قرار گیرد.بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقا

 سهمیه آزاد: -3-4

رداری از   برخوکلیه سهمیه باقیمانده مجوز پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صور -

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

 

 

 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معاف یا حسب مورد از شر  سنی معتبر، هایتأییدیه ئهارا شر  به ذیل مورد

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

سال و باالتر  داقل یکحآزادگان که  فرزندانو درصد و باالتر  25جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان  الف(

 سابقه اسار  دارند، از شر  حداکثر سن معاف می باشند.

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

ن بستری   زماداوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مد ج(

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

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

 پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.

 شرایط معافیت  سنی : -5
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   شده         ور  ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالمدرصد در ص 5درصد و  25سایر مشمولین ه( 

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

ا رارداد بیا شرکت های تامین نیروی انسانی طرف قیا داشتن سابقه بیمه ای کار در موسسا  مد  خدمت سربازی ن( 

اری لی قطع همکر دلیه به وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال داشته اند و به هدانشگاه یا مراکز وابست

 سال. سهنموده اند حداکثر به میزان 

 

 

 

سایت  آدرس نسبت به ثبت نام الکترونیکی به 18/04/1400لغایت  09/04/1400تاریخ  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از -1-6

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

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

 ر نمی باشد.اینترنتی توسط داوطلب ، اطالعا  آن به هیچ عنوان قابل تغیی

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

 گهی ثبت نامآ مفاد داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصور  کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از -4-6

 .ح  هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت نموده است و

ه عمل الزم را ب وطه دقتهای مرب بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعا  وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرم -5-6

 آورند.

 

 

 

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

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

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

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

کی متصل به بان ری  کار  هایط از (هزار ریال دویست و بیستیک میلیون و  ) ریال000/220/1پرداخت اینترنتی به مبلغ  -5-7

 شتاب. شبکه

 .پیگیری کد و پرونده شماره دریافت -6-7
 

 

 

 

 

 

 

نام ومدارك موردنیاز : -7  نحوه ثبت 

 

 

 :مهلت ثبت نام -6
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 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 صور   -2

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

 dpi100درجه وضوح :  -4

  JPGفرمت ذخیره :  -5

 کیلو بایت 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

 ر کلیه عکسها الزامی می باشد.رعایت پوشش اسالمی د -9

 

 
 

سالمت  آوا رینانموسسه کارآف سایت رسمیوب از طری   و تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا ورود به جلسه توزیع کار  تاریخ -1-8

 .خواهد شد اعالم

 

 

طالعا ، اوری ا، فنقانونیسی و اجتماعی و مبانی زبان و ادبیا  فارسی، معارف اسالمی، اطالعا  سیا :شامل یمواد امتحان -1-9

 و زبان انگلیسی. ، هوش و استعداد ویژهو آمار مقدماتی ریاضی

 

 

 کلیات: 

 ود.ب درصد مصاحبه تخصصی خواهد 40درصد آزمون کتبی ) پس ازاعمال سهمیه ها( و  60نحوه پذیرش داوطلبان براساس  الف :

افراد با  ر  گزینشمجاز است با رعایت اصل ضرو کمیته آزمونده، تا سقف ذکر شدر صور  عدم تامین نیروهای مورد نیاز  :تبصره

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

پس از رک مایی مدابرابر ظرفیت جهت صحت و راستی آز 3مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا  افراد مجازاعالم فهرست  : ب

 وب سایت موسسه می باشد.  از طری تایید دانشگاه 

 

 

 

 د.اعالم خواهد ش سایت رسمی موسسه کارآفرینان آواسالمتاز طری  پس از اعالم دانشگاه مصاحبه تاریخ  -1-11

 ، مصاحبه به عمل خواهد آمد.ظرفیت برابر 3 میزانمرحله اول پس از تایید مدارک به  افراد مجازاز  -2-11

 :ورود به جلسه و آزمون کارت توزیع زمان  -8

 

 آزمون : و منابع مواد -9

 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -10

 

 : تخصصی مصاحبه -11

 



 7 (4/2490پالک ، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور) توانیر(  یعصر،ولموسسه کارآفرینان آوا سالمت  ) تهران، خیابان 

 

نش عرفی به گزیمجهت  ظرفیت مورد تقاضا برابر یکبه میزان قبولی در آزمون مصاحبه پس از  دوممرحله  افراد مجازاز  -3-11

 دانشگاه اعالم می گردد.

 های جسمی و روحی می باشد. مصاحبه تخصصی نگهبان شامل توانمندی تبصره:

 

 

 
 

 بینی شده پیش رفیتظ 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 صور  در. باشدمی
 

 اهدانشگ زینشگ ره کلاداطب  برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به  نهایی داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان -2-12

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

 وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

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

 

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

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

ام و ناینصورت ثبت  هی باشد. در غیرشرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگ

ردد و مه میگامتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پرونده وی مختو

 .هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد نخواهد شد

 

 : تذکرات -12

 


