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جهت شرکتهای خصوصی طرف  نفر نیروی شرکتی 240 تأمین تعدادبه منظور سالمت در نظر دارد  موسسه کارآفرینان آوا   

گزینش بر اساس آزمون کتبی، مصاحبه و پس از سیر مراحل ،   جهرمعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه قرارداد با

 اقدام نماید.به شرح ذیل قانون گزینش 

 .ـ.ـ.ـ.جدول رشته شغلی مورد نیاز: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ -1
 

 محل جغرافیایی خدمت احرازشرایط  جنسیت تعداد مورد نیاز عنوان شغل ردیف

 60 کمک پرستار 1
 (زن)نفر  30

 (مرد)نفر  30

بهیاری  دیپلم دارا بودن مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی دیپلم همراه  دارا بودنیا 

گواهینامه پایان دوره یکساله کمک  با

پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید 

معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان 

  و آموزش پزشکی

 جهرم

  60 نگهبان 2
 )مرد( ایثارگرسهمیه نفر  15

 )مرد( آزادسهمیه نفر  45

حداقل دیپلم و  دارا بودن مدرک تحصیلی

 لیسانسحداکثر 
 جهرم

3 

متصدی خدمات 

سرایدار عمومی )

 (ارزخدمتگ

120 
 (مرد) نفر 84

 (زن) نفر 36
 جهرم  دیپلم تحصیلیدارا بودن مدرک 

 از سهمیه آزاد استفاده خواهد شد** ،**در صورت عدم تامین نیروی مورد نیاز در سهیمه ایثارگران  

 شرایط عمومی: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -2
 

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران. ✓

 ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی  ✓

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ✓

  (روز ثبت نام آخرین حداکثر تا خدمت )ویژه برادران از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن ✓

 کارت معافیت پزشکی پذیرفته نمی باشد. ارزنگهبان و سرایدار خدمتگبرای رشته های شغلی  تبصره:

سمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  می ✓ سالمت ج شتن  شوند به تایید مراکز طب کار و دا

 .جهرمو خدمات بهداشتی درمانی  علوم پزشکی دانشگاهمراکز مورد تایید 

 نداشتن اعتیاد به دخانیات، موادمخدر و روانگردان. ✓

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ✓

 .ذیصالح و قضایی مراجع آراء توسط اجرایی دستگاههای در فعالیت ممنوعیت هرگونه وجود عدم ✓

 

 بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون           
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 تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی:

 افرادی که مجاز به شرکت دراین آزمون نیستند عبارتند از:
 .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند. ✓

 دولتی موسسات و ها دستگاه وسایر وزارتتوسط واحدهای تابعه  اخراج شدگان یا و خدمت از انفصال شدگان ✓

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

که شمول  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 قانون بر

صیلی معادل در ✓ شده و هم چنین م دارندگان مدارک تح صیلی آگهی  شته تح شگاهدارک ر  در یکاربرد یعلم یها دان

ی درمان و آموزش پزشک وزارت بهداشت، دییمورد تأجهت رشته های شغلی بهداشتی و درمانی  درمان بهداشت و طهیح

 .باشد ینم

دارندگان مدارک تحصیییلی بارتر از مقاطع اعالم شییده در شییرایط احراز مندرج در آگهی)مالک مرتبط بودن یا نبودن  ✓

 می باشد(.دانشگاه طبقه بندی مشاغل مورد عمل  مقطع و رشته تحصیلی، طرح

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

 کمک پرستار: شرایط اختصاصی -3

 تا تاریخ اولین روز ثبت نام. تمام سال 30 سن حداکثرسال و  22حداقل سن داشتن  -

 شرایط اختصاصی رشته شغلی نگهبان: -4

 روز ثبت ناماولین سال تمام تا تاریخ  30و حداکثر سن سال  22حداقل سن داشتن  -

 سانتی متر 175داشتن حداقل قد  -

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

 خواهد انجام پس از اعالم نتایج نهائی آزمون کتبی برای داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول BMIقد و  گیری اندازه :تذکر

 خواهد حذف مصاحبه جمله از استخدام مراحل سایر از ننماید، احراز شرایط را این از یک هر داوطلب که صورتی در و گرفت

 .داشت نخواهد اعتراض حق و شد

 .نمی باشدمعافیت پزشکی برای رشته شغلی نگهبان مورد تایید  -

 ایثارگران( در شرایط مساوی بعنوان امتیاز در اولویت بکارگیری لحاظ میگردد. جامعقانون  21داشتن سوابق ایثارگری )مشمولین ماده  -

فعالیت نموده  دانشگاه واحد انتظامات از داوطلبان پذیرفته شده نهائی تعهد محضری مبنی بر اینکه در طول خدمت و بصورت تمام وقت در -

 .اخذ خواهد گردید ،و متقاضی اشتغال در واحدهای دیگر نگردد

و در صورت عدم حضور  اختصاص داده می شودایثارگران  نگهبان به نفر از داوطلبان قبول شده در رشته شغلی 15تعداد  -

 د.یگرد خواهدداوطلب ایثارگر از سهمیه آزاد استفاده 
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 ار:زشرایط اختصاصی رشته شغلی سرایدار خدمتگ -5

 روز ثبت ناماولین سال تمام تا تاریخ  30 و حداکثر سنسال  22 داشتن حداقل سن -

 سانتی متر 160داشتن حداقل قد  -

 می باشد. 25و حداکثر  18حداقل  سرایدار و خدمتگزار برای رشته شغلی( BMIشاخص توده بدنی) -

 خواهد انجام پس از اعالم نتایج نهائی آزمون کتبی برای داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول BMIقد و  گیری اندازه :تذکر

 اعتراض حق و شد خواهد حذف استخدام مراحل سایر از ننماید، احراز شرایط را این از یک هر داوطلب که صورتی در و گرفت

 .داشت نخواهد

 .نمی باشدمعافیت پزشکی برای رشته شغلی سرایدار خدمتگزار مورد تایید  -

 :شرایط بومی -6

 پیش گفتهای مجوز، لذا تمامی سهمیه  شرکتهای پیمانکار خصوصی می باشدبا توجه به اینکه پذیرش نیروهای فوق جهت 

بومی  .اختصاص می یابدشهرستان جهرم  به داوطلبان بومیدرصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی 

 به افرادی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

 تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.شهرستان محل  -

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

( سال از سنوات تحصیلی}ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت 4داوطلب حداقل چهار ) -

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

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

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

استشهاد  فرم پیوستی سال سکونت با ارائه 10موجب تایید ساکن بودن و حداقل  استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به -

 محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی خواهد بود.

در شهر محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش  داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تبصره:

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

 دن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرد.بو

 شرایط معافیت / اضافه شدن سن به حداکثر سنی: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ..ـ..ـ. -7

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

آزادگان که حداقل یک  ( و بارتر، فرزندان%25پنج درصد ) جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و الف(

 سال و بارتر سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

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

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

 در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف می شوند.
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 ـ.ـ.ـ.ـ. ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: -8

 پایان گواهی یا معافیت دارای بایست می طرح اجباری دارای رشته های در پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین

 .باشند مربوطه خدمت طرح انجام

          نداشته و گواهی  "پایان طرح "در خصوص داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی

 برای اینگونه افراد کفایت می نماید.  "اشتغال به طرح "

 تابعه واحدهای در قانونی خدمت انجام حین در که اجباری های رشته پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین صرفاً

 .نمایند شرکت آزمون ایندر میتوانند ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشند

طرح خود را به پایان  ،داوطلبانی که در رشته های تحصیلی آنها باید طرح اجباری گذرانده باشند، باید تا آخرین روز ثبت نام

 .رسانده باشند

 :.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.سهمیه ایثارگران  -9
 

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های رشته نگهبانی با رعایت  21به استناد ماده   

 ساز و کار ذیل انجام می پذیرد:
 

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

و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال 

ن بند مکلفند در شغل محل هایی که نوع سهمیه مشمولین ایکه  اسارت، پدر و مادر و خواهر و برادر شهید می باشد

ایثارگر درج گردیده است جهت بهره مندی از سهمیه مذکور در شغل محل های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به 

رقابت بپردازند. درصورت عدم تکمیل ظرفیت ایثارگران در سقف سهمیه تعریف شده در رشته محل های مندرج در جدول 

غلی، سهمیه باقیمانده جهت تکمیل ظرفیت به سهمیه آزاد در صورت داشتن شرایط مندرج در مفاد آگهی رشته های ش

 اختصاص خواهد یافت.

درصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند عالوه بر نمره  25در فرآیند جذب و بکارگیری مشمولین سهمیه  -2

ی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود )براساس ضرایب اعالم شده توسط مکتسبه اولویت مندرج در قانون جامع خدمات رسان

 بنیاد شهید و امور ایثارگران(.  

و همسر و فرزندان  حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها( به رزمندگان با سابقه %5سهمیه استخدامی پنج درصد) -3

آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت از طریق شرکت در آزمون و به ترتیب 

 نمره فضلی اختصاص می یابد.

ایثارگران قانون خدمات رسانی به 21درصد )موضوع ماده 5درصد و 25استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی  تبصره:

قانون خدمات رسانی به ایثارگران انجام  21دراین آزمون صرفاً ازطریق شرکت در آزمون و در رقابت با مشمولین ماده 

 پذیرد.می

 پذیرش مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد. -4

درصد الزامی  25درصد ایثارگران تا سقف  25برای مشمولین سهمیه کسب حدنصاب نمره آزمون استخدامی موسسات  -5

نمی باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب 

 حدنصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی می باشد.
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( قانون جامع خدمات رسانی به 21درصد موضوع ماده) 25حداقل  ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی -6

)سیستم جامع سجایاایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، رزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم 

دم تایید بنیاد مذکور اطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و درصورت ع

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

 *توجه مهم :     
 

درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت  5مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ایثارگران،  %25مشمولین سهمیه 

می تواند درصورت مشمول بودن صرفًا از یکی ازسهمیه های مشخص شده براساس ضوابط مربوطه  دیگر هرداوطلب ایثارگر

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

 یاز انتخاب نمایند.را در لیست رشته های  شغلی مورد ن خود صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان

 مراجع صادر کننده تائیدیه ایثارگران:

 : رزمندگان سهمیه الف(

سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی  براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، ـ1

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

 صرفاً  نداجا( نهاجا/ داجا/پ /نزاجا) چهارگانه نیروهای و آجا ستاد سطح در جبهه گواهی ایران اسالمی جمهوری ارتش در یالف 

 .با امضای معاون نیروی انسانی نیروها

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

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

 .سایر رده ها پذیرفته نیست(

ارت با امضای معاون نیروی انسانی وز گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحودجا )در  ی ج

 ور.مذک

 ا.با امضای معاون نیروی انسانی ناج گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً ( ان یراسالمی ری انتظامی جمهووی انیر)در ناجا  ی د

 .قابل قبول خواهد بود 27/5/7136تا تاریخ  31/6/9135گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی 

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

 شوندنمی نمندگارزسهمیه ده از ستفال امت بسیج مشموومقای هاهپایگادی عان بسیجیاو بسیجی ل فعای هاونیر ـ3

 مهلت ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -10
 

نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.  06/05/1400 لغایت 27/04/1400 توانند از تاریخمتقاضیان واجد شرایط، می  

 تذکرات قبل از ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -11
 

باشد و پس از تایید نهاییِ فرم پیگیری از سامانه می ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد •

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

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

 



 

 7 4/2490ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پالک خیابان  تهران،

 

 

 

آگهی ثبت نام  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفاد •

 هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.حق  نموده است و

، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت رزم را به عمل امکان ویرایش اطالعات وجود نداردبعد از ثبت نام و تایید نهایی  •

 آورند.

 شبکهعضو  بانکی هایکارت از استفاده با رزم است داوطلبان شود،می انجام اینترنتی صورت به نام ثبت هزینه پرداخت •

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

 نحوه و هزینه ثبت نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ. -12
 

  http://avasalamat.orgبه آدرس:  سامانه ثبت نام آزمونورود به  •

 هر مرحله و تایید آنها.تکمیل فرم ثبت نام  •

 داوطلب. توسط شده وارد اطالعات به توجه با نهایی تاییدیه •

 . رزم باشد توضیحات با متناسب بایستی که 3*4اسکن و آپلود یک قطعه عکس  •

 ( از طریق کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب.ریالهزار  هشتصد) ریال 000/800پرداخت اینترنتی به مبلغ  •

 پیگیری. کد و پرونده شماره دریافت •

 نام: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ مدارک الزم برای ثبت -13

ی ثبت نام این اطالعات کنید، پیش از ورود به صفحهیا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می دیگریاگر خود یا شخص    

 .را تهیه و در دسترس داشته باشید

 نام فهرست مدارک الزم برای ثبت    

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

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

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 پیرا پزشکان  یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و 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 ممکن است  التی که در ثبتبرای پیشگیری از مشک   

 قبل از تایید نهایی، اطالعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید. ❖

 طلب الزامی است.ونگهداری در پرونده شخصی داتهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و  ❖
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 ورود به صفحه ثبت نام آزمون: .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ -14

 ( می توانید به صفحه ثبت نام آزمون وارد شوید:www.avasalamat.orgبعد از ورود به صفحه اصلی پورتال موسسه )

 

 «استخدامسامانه جذب و »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.ـ.ـ.ـدرآزمون: .ـ.مراحل ثبت نام  -15

آگهی فراخوان )همین دفترچه( و صفحه ورود ثبت نام ی پس از انتخاب گام دوم وارد صفحه اطالعات آزمون مربوطه شامل: 1

 خواهید شد.

ی در صفحه ثبت نام اطالعات مربوطه را تکمیل نموده و در انتها پس از تایید نهایی شماره پرونده خود را از طریق پیامک دریافت 2

 می نمایید.

 انک ملی)سداد( هدایت خواهد شد.ی سپس شماره مذکور را جهت واریز هزینه وارد نموده و به درگاه پرداخت ب3

 ی در انتها پس از پرداخت و تایید آن یک کد پیگیری از طریق پیامک دریافت خواهید نمود.4

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

 گیرد.
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 .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ..ـ.ـ.ـ.ـ.ـ زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون: -16

پورتال موسسه  سامانه ثبت نام آزموناز طریق  کارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا توزیعتاریخ  •

 می گردد.اعالم کارآفرینان آوا سالمت 

 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 و منابع آزمون: سوال -17

شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی،  گزینه ایبصورت چهارسوال  60تعداد سوارت آزمون توانمندیهای عمومی  •

 .اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فن آوری اطالعات، ریاضی و هوش و استعداد ویژه، زبان انگلیسی

 . رشته شغلیاساس  بر سوال بصورت چهار گزینه ای 60تخصصی آزمون  تسوار تعداد •

 .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـنحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه :  -18 

 درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای بارترین امتیاز آزمون خواهد بود.  50تعیین حد نصاب رزم نمره بر مبنای کسب حداقل  (الف

و بصورت حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش  دانشگاهحسب نظر ، درصورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز :تبصره

 اعالم گردد. آوا سالمت کتبی به موسسه

فقط رشته شغلی )ظرفیت برابر یک و نیماعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا  (ب

می  آوا سالمت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک از طریق پورتال موسسه ظرفیت یک برابر( و بقیه رشته ها تا نگهبان

  باشد.

انجام  ( نمره مصاحبه%30درصد ) سی( نمره آزمون کتبی و %70درصد) هفتادبراساس  رشته شغلی نگهبان در پذیرش افراد (ج

 می شود.

اولیه قبول شدگان در رشته شغلی نگهبان پس از انجام آزمون آمادگی جسمانی بر اساس ضوابط ابالغی مرکز حراست  شپذیر (د

 انجام می پذیرد.بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت 
 

 .ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.مصاحبه تخصصی :  -19
و  آوا سالمت از طریق سامانه موسسه عملی)مهارتی( و آزمون آمادگی جسمانی) برای مشاغل نگهبان( تاریخ مصاحبه •

 اعالم خواهد شد. جهرمعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاهسایت 

مصاحبه جهت انجام  ظرفیت یک و نیم برابرپس از تائید مدارک به میزان  نگهبانرشته شغلی  از قبول شدگان مرحله اول •

 به عمل خواهد آمد.دعوت تخصصی 

موسسه به عمل  همکاریو با  جهرمعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاهاز طریق مصاحبه های تخصصی  تذکر:

 خواهد آمد.

 

 

 

 

 منابع و نحوه پذیرشها، سوالآزمون،  توزیع کارتزمان : سومبخش 
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 .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 :  -20

 آوا سالمت موسسهتخصصی توسط  آزمون عمومی و تعیین نمرات داوطلبان در ازمتقاضیان پس ی باتوجه به اینکه مدارک 1

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

اولویت یا سهمیه مربوطه از  ورت پذیرش نهایی،حتی درص مصاحبه و اعالم نتایج، هرمرحله از آزمون، در ایجاد نخواهد کرد و

داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذی ربط استعالم  داوطلب سلب خواهد شد و

 اصالت مدارک نخواهد بود. خواهد گردید وتطبیق اولیه انجام شده مالک قطعی بر
 

داوطلبان  براساس اطالعات ثبت نامی )خود اظهاری( )معرفی افراد برای بررسی مدارک( که اعالم نتیجه اولیه ی با توجه به این2

گیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر دراطالعات وارد شده به نحوی که منجر توسط آنان صورت می

ست ورود ا سازد لذا رزمیجه را با اختالل مواجه میمندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرآیند اعالم نتبه بهره

چون . صداقت صورت گیرد فرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر درکافی نت صورت می گیرد( با دقت و اطالعات مذکور در

اعتراضی داوطلب حق هیچگونه  باشد وهنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی امکان اصالح اطالعات مذکور در

 نخواهد داشت.
 

شرایط اعالم شده درمتن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان  ی مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و3

نماید با مستنداتی که تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب درزمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم می

مراحل آزمون )اعالم نتایج  عهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر در اعالم نتیجه

 اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی( محرز شود داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی 

چنانچه فاقد شرایط مندرج درآگهی است از انجام مراحل بعدی  وطه محروم ورا کتمان نموده است به این ترتیب از امتیاز مرب

 محروم گردیده و درصورت انعقاد قرارداد، قرارداد مربوطه لغو و بالاثر می گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

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

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 
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 بسمه تعالی

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

 

 ضا دارم که شهرستاناینجانب......................... فرزند....................... کدملی.............................. از مطلعین و معتمدین محل تقا

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

  امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                                                                                  
 

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

 ه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.شهرستان .............. ساکن بوده و مدت ............ سال و ........... ما

 انگشت اینجانب ......................... به کدملی ................................ صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر

 ب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و اثر انگشتاینجانب ......................... به کد ملی ................................  صحت مراق

 ثر انگشتاینجانب ......................... به کد ملی ................................  صحت مراقب فوق را گواهی می نمایم .     امضاء و ا

 این قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل ( تکمیل گردد.

 

 فوق مورد تایید این ................................................. می باشد.موارد 
 امضاء –محل مهر                                                                                                      

  پاسگاه یا کالنتری محل                                                                                                                                                 

 تذکرات مهم:

اولویت پذیرش به لحاظ ساکن بودن حداقل که متقاضی استفاده از  جهرم .تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان1

 ده سال سکونت می باشند ، الزامی است .

مورد تقاضا باشند، با   که دارای سوابق تحصیلی در مقطع ابتدایی، راهنمایی و با دبیرستان در شهرستانشهرستان، .داوطلبان بومی 2

برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در  تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن

 شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

یک بخش از شهرستان . چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا در بیش از 3

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

در آزمون پذیرش نیروی شرکتی  که جهرم . این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستان4

 می باشد.


